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Ι. ABSTRACT  

 

 It is well known that all cells are surrounded by a cell membrane that consists 

of a lipid bilayer. For the study of membrane interactions in vitro, it is necessary to 

form model membranes. The best model membrane systems comprise supported lipid 

bilayers (SLBs). The SLBs are formed on polymer or glass surfaces by fusion and 

rupture of vesicles which are hydrated compartments of lipid bilayers. 

 For this work an acoustic Love wave biosensor was used for the study of SLB 

formation. The initial requirement was the formation of a homogeneous, smooth and 

hydrophilic surface on the acoustic device. Firstly, the biosensors' surface was coated 

with a thin film of the polymer poly(dimethyl siloxane) (PDMS). The hydrophobic 

surface of the PDMS was made hydrophilic with plasma etching. Atomic force 

microscopy was employed to demonstrate that the best etching conditions were in the 

presence of air. The formation of SLBs on this surface was monitored in real time, 

through the change of phase and amplitude of the acoustic wave. The existence of the 

SLBs was confirmed with the fluorescence microscope using the technique of 

fluorescence recovery after photobleaching. Through the analysis of the fluorescence 

microscopy images, the lateral diffusion constant D was calculated for the 

fluorescently labelled phosphatidylcholine (PC) in bilayers with different 

concentrations of cholesterol.   

 The results showed that the formation of SLBs leads to a 5,3 ± 0,4 deg drop in 

the phase of the acoustic wave on the device with an operation frequency of 155 MHz 

and that the drop in phase was bigger when a vesicle layer was formed. In addition, 

the lateral diffusion constant of the fluorescently labelled PC was found to be  

0,46*10-8 cm2/s. As expected, the increase of the concentration of cholesterol was 

associated with a decrease of the lateral diffusion constant.  
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 ΙΙ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Είναι γνωστό ότι όλα τα κύτταρα περιβάλλονται από την κυτταρική 

µεµβράνη, η οποία αποτελείται από διπλοστιβάδα λιπιδίων. Για τη µελέτη 

µεµβρανικών αλληλεπιδράσεων in vitro επιβάλλεται η δηµιουργία µοντέλων 

µεµβρανών. Το καλύτερο µεµβρανικό µοντέλο αποτελούν οι υποστηριζόµενες 

λιπιδικές διπλοστιβάδες (ΥΛ∆). Οι ΥΛ∆ σχηµατίζονται σε επιφάνειες πολυµερών ή 

γυαλιού, µέσω σύµφυσης και διάρρηξης λιποσωµάτων, τα οποία είναι υδατικά 

διαµερίσµατα, που περιβάλλονται από µια λιπιδική διπλοστιβάδα.  

 Σε αυτήν την εργασία, χρησιµοποιήθηκε ο ακουστικός βιοαισθητήρας Love 

wave για τη µελέτη σχηµατισµού ΥΛ∆. Για τον σκοπό αυτό, ήταν απαραίτητη 

προϋπόθεση η ανάπτυξη µίας οµοιόµορφης, υδρόφιλης και λείας επιφάνειας της 

ακουστικής µικροσυσκευής. Αρχικά, η επιφάνεια του βιοαισθητήρα επικαλύφθηκε µε  

λεπτό στρώµα του πολυµερούς poly(dimethylsiloxane) (PDMS).  Λόγω της 

υδροφοβικότητας του PDMS έγινε χάραξη µε χηµεία πλάσµατος για την µετατροπή 

του σε υδρόφιλο. Με τη βοήθεια του µικροσκοπίου ατοµικών δυνάµεων βρέθηκε ότι 

οι βέλτιστες συνθήκες χάραξης της επιφάνειας λιποσωµάτων ήταν παρουσία 

ατµοσφαιρικού αέρα. Η δηµιουργία ΥΛ∆ στην παραπάνω επιφάνεια καταγράφηκε  

σε πραγµατικό χρόνο, µέσω της µεταβολής στη φάση και το πλάτος του ακουστικού 

κύµατος. Η ύπαρξη ΥΛ∆ επιβεβαιώθηκε κατά την εξέταση της επιφάνειας µε 

µικροσκόπιο κατά την ανάνηψη φθορισµού µετά από φωτολεύκανση. Μέσω της 

ανάλυσης των εικόνων του µικροσκοπίου φθορισµού υπολογίστηκε ο συντελεστής 

πλευρικής διάχυσης για φθορίζοντα λιπίδια φωσφατιδυλοχολίνης σε διπλοστιβάδες 

µε διαφορετικές συγκεντρώσεις χοληστερόλης. 

 Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι η δηµιουργία ΥΛ∆ οδηγεί σε πτώση της 

φάσης του ακουστικού κύµατος µεγέθους 5,3 ± 0,4 deg, σε µικροσυσκευή µε 

συχνότητα λειτουργίας 155MHz, ενώ η πτώση αυτή ήταν πολύ µεγαλύτερη σε 

περίπτωση σχηµατισµού στιβάδας λιποσωµάτων. Επίσης, ο συντελεστής πλευρικής 

διάχυσης υπολογίστηκε σε 0,46 10-8 cm2/s. Όπως αναµενόταν, µε αύξηση της 

συγκέντρωσης της χοληστερόλης παρατηρήθηκε µείωση της πλευρικής διάχυσης των 

λιπιδίων.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1. Κυτταρικές Μεµβράνες 
  

 Οι βιολογικές µεµβράνες είναι οργανωµένα συγκροτήµατα σε σχήµα λεπτού 

φύλλου και έχουν ως κύρια αποστολή την οργάνωση και τη διατήρηση του κυττάρου 

ως µιας ξεχωριστής οντότητας. Ταυτόχρονα, οργανώνουν και διατηρούν στο 

εσωτερικό του ευκαρυωτικού κυττάρου διακριτά µοριακά µικροπεριβάλλοντα, 

σχηµατίζοντας τα υποκυτταρικά οργανίδια και τον πυρήνα. Η πλασµατική µεµβράνη 

αποτελεί το σηµείο συνάντησης δύο κόσµων (του ενδοκυτταρικού και του 

εξωκυτταρικού) και αποτελείται από φωσφολιπίδια και πρωτεΐνες, όπως ακριβώς 

συµβαίνει και µε τις ενδοκυτταρικές µεµβράνες. Το κυριότερο µοντέλο για τη δοµή 

των κυτταρικών µεµβρανών θεωρείται το µοντέλο του ρευστού µωσαϊκού των Singer 

και Nicolson, σύµφωνα µε το οποίο οι πρωτεΐνες δεν βρίσκονται στην επιφάνεια των 

λιπιδίων, αλλά σχηµατίζουν ένα είδος µωσαϊκού καθώς παρεµβάλλονται ανάµεσα 

στα λιπίδια. Εποµένως, όλες οι κυτταρικές µεµβράνες είναι δυναµικές ρευστές δοµές 

µέσα στις οποίες τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες έχουν την ικανότητα περιορισµένης 

µετακίνησης. Σηµαντική επίδραση στη ρευστότητα αλλά και την ελαστικότητα των 

µεµβρανών διαδραµατίζει η χοληστερόλη, η οποία βρίσκεται ανάµεσα στα λιπίδια.  

 

1.1.1. ∆οµικά Συστατικά των Μεµβρανών 

 

 Όλες οι κυτταρικές µεµβράνες περιέχουν λιπίδια και πρωτεΐνες. Η αναλογία 

των λιπιδίων και των πρωτεϊνών στις διάφορες κυτταρικές µεµβράνες κυµαίνεται, 

από 80% λιπίδια και 20% πρωτεΐνες, στην περίπτωση της µυελίνης, µέχρι 25% 

λιπίδια και 75% πρωτεΐνες, στην περίπτωση της εσωτερικής µεµβράνης του 

µιτοχονδρίου. Τα λιπίδια είναι µόρια αδιάλυτα στο νερό και διαλυτά σε οργανικούς 

διαλύτες, όπως το χλωροφόρµιο (Εικόνα 1). Τα λιπίδια έχουν µια ποικιλία 

βιολογικών ρόλων: αποτελούν καύσιµα, αποθηκευµένη ενέργεια πολύ 

συµπυκνωµένης µορφής, είναι µόρια µεταβίβασης σηµάτων και συστατικά 

µεµβρανών. Τα µεµβρανικά λιπίδια είναι αµφιπαθή µόρια, δηλαδή περιέχουν µια 

υδρόφιλη και µια υδρόφοβη περιοχή. Οι πολικές κεφαλές των λιπιδίων έχουν µεγάλη 
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συγγένεια προς το νερό, ενώ οι υδρογονανθρακικές  ουρές τους το αποφεύγουν. Στα 

περισσότερα ζωικά κύτταρα, τα λιπίδια αποτελούν το 30-50% της πλασµατικής 

µεµβράνης. Το ποσοστό αυτό µεταβάλλεται ανάλογα µε τον κυτταρικό τύπο. Στις 

µεµβράνες των ζωικών και των φυτικών κυττάρων υπάρχουν τρεις κύριες τάξεις 

λιπιδίων: τα φωσφολιπίδια, τα σφιγγολιπίδια και οι στερόλες.  

 

χολίνη

φωσφορική
οµάδα

γλυκερόλη

λιπαρά οξέα

άζωτο

φώσφορος

οξυγόνο

άνθρακας

υδρογόνο

χολίνη

φωσφορική
οµάδα

γλυκερόλη

λιπαρά οξέα
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φώσφορος
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άνθρακας

υδρογόνο

 
Εικόνα 1 : Φωσφολιπίδιο. 

 

 Οι πρωτεΐνες αντιπροσωπεύουν το κυριότερο συστατικό των κυτταρικών 

µεµβρανών διότι ανάλογα µε το είδος της πρωτεΐνης εκφράζεται η βιολογική δράση 

των µεµβρανικών συστηµάτων. Ο περισσότερες µεµβράνες περιέχουν 10-50 

διαφορετικά είδη πρωτεϊνών των οποίων τα µοριακά βάρη κυµαίνονται από 10-250 

kD. Οι µεµβρανικές πρωτεΐνες διακρίνονται σε εσωτερικές και περιφερειακές. Οι 

εσωτερικές µεµβρανικές πρωτεΐνες που διασχίζουν ολόκληρη τη λιπιδιακή 

διπλοστιβάδα ονοµάζονται διαµεµβρανικές. Το τµήµα των διαµεµβρανικών 

πρωτεϊνών που διασχίζει τη λιπιδιακή διπλοστιβάδα έχει συνήθως τη µορφή α-έλικας. 

Η διαµόρφωση αυτή έχει την ικανότητα να δηµιουργήσει “πολικά κανάλια”, που 

αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των πρωτεϊνών µεταφοράς. Συνήθως, όλες οι 

εσωτερικές πρωτεΐνες είναι διαµεµβρανικές. Οι περιφερικές µεµβρανικές πρωτεΐνες 

βρίσκονται και στις δύο πλευρές της κυτταρικής µεµβράνης και µπορούν να 

αποµονωθούν από τη µεµβράνη πολύ πιο εύκολα απ’ ότι οι εσωτερικές πρωτεΐνες 

( Εικόνα 2).  
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 Οι υδατάνθρακες αποτελούν ένα µικρό µόνο ποσοστό (2-10%) των 

µεµβρανικών συστατικών. Προς το εξωτερικό τµήµα της πλασµατικής µεµβράνης οι 

υδατάνθρακες είναι συνδεδεµένοι είτε µε τις πρωτεΐνες (γλυκοπρωτεΐνες) είτε µε τα 

λιπίδια (γλυκολιπίδια) και σχηµατίζουν ένα υδατανθρακικό κάλυµµα που ονοµάζεται 

γλυκοκάλυκας. Μια γλυκοπρωτεΐνη µπορεί να έχει αρκετές πλευρικές 

ολιγοσακχαριτικές οµάδες, ενώ κάθε γλυκολιπίδιο έχει µόνο µία.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 : Κυτταρική µεµβράνη. 

 

 Η χοληστερόλη είναι ένα λιπίδιο µε δοµή τελείως διαφορετική από εκείνη των 

φωσφολιπιδίων. Είναι στεροειδές δοµηµένο από τέσσερις συνδεδεµένους δακτυλίους 

υδρογονανθάκων (Εικόνα 3). Μια υδρογονανθρακική ουρά συνδέεται µε το 

στεροειδές στο ένα άκρο, ενώ υπάρχει µια υδροξυλική οµάδα στο άλλο άκρο. Στις 

µεµβράνες, το µόριο είναι προσανατολισµένο παράλληλα προς τις αλυσίδες των 

λιπαρών οξέων των φωσφολιπιδίων, ενώ η υδροξυλική οµάδα του αλληλεπιδρά µε 

γειτονικές κεφαλές φωσφολιπιδίων. Η χοληστερόλη δεν υπάρχει στους 

προκαρυωτικούς οργανισµούς, βρίσκεται όµως σε διάφορα ποσοστά σε όλες σχεδόν 

τις ζωικές µεµβράνες. Αποτελεί σχεδόν το 25% των µεµβρανικών λιπιδίων σε 

ορισµένα νευρικά κύτταρα, αλλά ουσιαστικά απουσιάζει από µερικές ενδοκυτταρικές 

µεµβράνες (Stryer, 2004). 
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περιφερικές  
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Εικόνα 3: Χοληστερόλη. 

 

1.1.2. Σχηµατισµός ∆ιπλοστιβάδας Λιπιδίων 

 

Ο σχηµατισµός µεµβρανών είναι συνέπεια της αµφιπαθούς φύσης των 

λιπιδίων. Οι πολικές κεφαλές τους ευνοούν την επαφή µε το νερό, ενώ οι 

υδρογονανθρακικές ουρές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αποφεύγοντας το νερό. Αν 

τέτοια µόρια βρεθούν σε υδάτινο περιβάλλον µπορεί να σχηµατιστεί µικύλλιο, µία 

σφαιρική δοµή όπου οι κεφαλές βρίσκονται στη επιφάνεια του µικυλλίου και σε 

επαφή µε το νερό, ενώ οι υδρογονανθρακικές αλυσίδες έχουν συσσωρευτεί στο 

εσωτερικό του αλληλεπιδρώντας η µία µε την άλλη (Εικόνα 4α). Εναλλακτικά, λόγω 

των δύο αντικρουόµενων δυνάµεων που υπόκεινται τα λιπίδια λόγω των υδρόφιλων 

και των υδρόφοβων οµάδων τους µπορούν να σχηµατίσουν µία διπλοστιβάδα 

λιπιδίων  (Εικόνα 4β). Η διπλοστιβάδα λιπιδίων ονοµάζεται επίσης και διµοριακό 

φύλλο. Οι υδρόφοβες ουρές του κάθε φύλλου αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, 

σχηµατίζοντας ένα υδρόφοβο εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί ως 

φραγµός διαπερατότητας. Οι υδρόφιλες κεφαλές αλληλεπιδρούν µε το νερό στην 

κάθε πλευρά της διπλοστιβάδας. Τα δύο αντιτιθέµενα φύλλα ονοµάζονται 

µονοστιβάδες. 

Η ευνοούµενη δοµή για τα περισσότερα φωσφολιπίδια και γλυκολιπίδια σε 

υδάτινο περιβάλλον είναι το διµοριακό λεπτό φύλλο παρά το µικύλλιο. Ο λόγος είναι 

ότι οι δύο αλυσίδες των λιπαρών οξέων καταλαµβάνουν πάρα πολύ µεγάλο όγκο και 

δεν χωρούν στο εσωτερικό του µικκυλίου. Αντίθετα, τα άλατα των λιπαρών οξέων , 

τα οποία περιέχουν µόνο µία  αλυσίδα λιπαρού οξέος, σχηµατίζουν αυθόρµητα 

µικύλλια (Stryer, 2004). Ο σχηµατισµός διπλοστιβάδων αντί µικυλλίων από τα 

φωσφολιπίδια έχει κρίσιµη βιολογική σηµασία. Το µικύλλιο είναι µία περιορισµένη 
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δοµή, µε διάµετρο µικρότερη των 20nm. Αντιθέτως, ένα λεπτό διµοριακό φύλλο 

µπορεί να έχει µικροσκοπικές διαστάσεις µέχρι και 106nm. 

 

 
                    (α)                                                                       (β) 

 

 

1.1.3. Ρευστότητα Κυτταρικών Μεµβρανών 

 

  Το υδατικό περιβάλλον εντός και εκτός του κυττάρου εµποδίζει τα λιπίδια της 

µεµβράνης να διαφύγουν από τη διπλοστιβάδα. Αντίθετα µετακινούνται ανεµπόδιστα 

και αλλάζουν θέσεις µεταξύ τους στο επίπεδο της διπλοστιβάδας. Η διπλοστιβάδα 

εποµένως συµπεριφέρεται ως ένα δισδιάστατο ρευστό. Η ιδιότητα αυτή διαφέρει από 

την ευλυγισία της µεµβράνης, δηλαδή την ικανότητα της να κάµπτεται.  

 Από τη µελέτη απλών τεχνητών διπλοστιβάδων, που επιτρέπουν να 

διενεργηθούν λεπτές µετρήσεις των κινήσεων των λιπιδικών µορίων, έχει 

αποκαλυφθεί ότι µερικές κινήσεις είναι σπάνιες, ενώ άλλες είναι συχνές και γρήγορες 

(Alberts, 2000). Έτσι, σε συνθετικές λιπιδικές  διπλοστιβάδες, τα φωσφολιπίδια πολύ 

σπάνια µεταπηδούν από τη µία µονοστοιβάδα στην άλλη. Υπολογίζεται ότι µία τέτοια 

µετακίνηση φωσφολιπιδίων, που καλείται και ‘flip-flop’ (εγκάρσια διάχυση), 

συµβαίνει λιγότερο από µία φορά το µήνα για κάθε λιπιδικό µόριο (Εικόνα 5β). Από 

την άλλη µεριά όµως, λόγω των θερµικών κινήσεων, τα λιπιδικά µόρια της κάθε 

µονοστιβάδας περιστρέφονται πολύ γρήγορα γύρω από τον επιµήκη άξονα τους και 

ανταλλάσσουν συνεχώς θέσεις µε τα γειτονικά λιπίδια. Αυτή η ανταλλαγή οδηγεί σε 

γρήγορη διάχυση στο επίπεδο της µεµβράνης (Εικόνα 5α). Σε  χαµηλότερη 

θερµοκρασία, η ελάττωση της θερµικής ενέργειας µειώνει το ρυθµό της κίνησης των 

λιπιδίων, καθιστώντας τη διπλοστιβάδα λιγότερο ρευστή.   

 

Εικόνα 4: (α) µικκύλιο , (β) διπλοστιβάδα λιπιδίων. 
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                                                 (α)                                                 (β) 

                                  Εικόνα 5: (α) πλευρική κίνηση , (β) flip-flop κίνηση. 

 

 Ο βαθµός της ρευστότητας µιας κυτταρικής µεµβράνης είναι σηµαντικός για 

την λειτουργία της µεµβράνης και διατηρείται µέσα σε συγκεκριµένα όρια. Το πόσο 

ρευστή είναι µια λιπιδική διπλοστιβάδα σε µια δεδοµένη θερµοκρασία, εξαρτάται από 

τη σύσταση της σε φωσφολιπίδια και κυρίως από τη φύση των υδρογονανθρακικών 

αλυσίδων. Όσο πιο κοντά και κανονικά είναι συσκευασµένες οι υδρογονανθρακικές 

αλυσίδες, τόσο πιο ιξώδης και λιγότερο ρευστή γίνεται η διπλοστιβάδα. ∆ύο ιδιότητες 

των υδρογονανθρακικών αλυσίδων είναι αυτές που κυρίως επηρεάζουν τη 

συσκευασία τους στη διπλοστιβάδα: το µήκος και ο βαθµός κορεσµού, δηλαδή ο 

αριθµός των διπλών δεσµών που περιέχουν. Κάθε διπλός δεσµός σε µια ακόρεστη 

αλυσίδα δηµιουργεί και µια µικρή κάµψη της αλυσίδας, η οποία καθιστά πιο δύσκολο 

το πακετάρισµα των αλυσίδων. Για το λόγο αυτό, οι διπλοστιβάδες που περιέχουν 

υψηλό ποσοστό ακόρεστων υδρογονανθρακικών αλυσίδων έχουν µεγαλύτερη 

ρευστότητα από αυτές µε µικρότερο ποσοστό ακόρεστων αλυσίδων.  

 Η προσθήκη χοληστερόλης στις µεµβράνες επηρεάζει άµεσα τη ρευστότητα 

των µεµβρανών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χοληστερόλη περιέχει έναν ογκώδη 

στεροειδή πυρήνα, ο οποίος έχει ένα υδροξύλιο στη µία άκρη και µια ευέλικτη 

υδρογονανθρακική ουρά στην άλλη άκρη. Η χοληστερόλη εισχωρεί στις 

διπλοστιβάδες µε τον επιµήκη άξονά της κάθετο προς το µεµβρανικό επίπεδο (Εικόνα 

6). Η υδροξυλική οµάδα της χοληστερόλης σχηµατίζει δεσµούς υδρογόνου µε το 

καρβονυλικό οξυγόνο από την πολική κεφαλή ενός φωσφολιπιδίου, ενώ η 

υδρογονανθρακική ουρά της χοληστερόλης βρίσκεται µέσα στον µη πολικό πυρήνα 

της διπλοστιβάδας. Το διαφορετικό σχήµα της χοληστερόλης, σε σύγκριση µε εκείνο 

των φωσφολιπιδίων, διαταράσσει τις κανονικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

αλυσίδων των λιπαρών οξέων. 
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Εικόνα 6: Χοληστερόλη σε λιπιδική διπλοστιβάδα. 

 

Σε ποσοστό πάνω από 20% και σε θερµοκρασίες στις οποίες ζουν οι 

περισσότεροι οργανισµοί, η χοληστερόλη διατηρεί πάντα την υγρή κατάσταση της 

λιπιδικής διπλοστιβάδας. Την ίδια στιγµή περιορίζει τη γρήγορη µετακίνηση των 

αλειφατικών αλυσίδων και µειώνει τη ρευστότητα των µεµβρανών. Έτσι, η 

χοληστερόλη δρα κατά δύο τρόπους: αυξάνει τη ρευστότητα των µεµβρανών σε 

χαµηλές θερµοκρασίες και την ελαττώνει σε υψηλότερες. Για το λόγο αυτό η 

χοληστερόλη χαρακτηρίζεται ως “πλαστικοποιητής” ή “αντιπηκτικό” των 

κυτταρικών µεµβρανών. Οι ιδιότητες αυτές της χοληστερόλης είναι πολύ σηµαντικές 

για την πλασµατική µεµβράνη, η οποία εκτίθεται άµεσα στο περιβάλλον, και για το 

λόγο αυτό στην πλασµατική µεµβράνη υπάρχουν µεγάλα ποσά χοληστερόλης. Στις 

ενδοκυτταρικές µεµβράνες τα ποσοστά της χοληστερόλης είναι πολύ µικρότερα. 

Η ρευστότητα της µεµβράνης είναι σηµαντική για το κύτταρο για πολλούς 

λόγους. Επιτρέπει σε µεµβρανικές πρωτεΐνες να διαχέονται γρήγορα στο επίπεδο της 

διπλοστιβάδας και να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Παρέχει έναν απλό τρόπο 

κατανοµής των µεµβρανικών λιπιδίων και των πρωτεϊνών, που διαχέονται από τις 

θέσεις εισόδου στην διπλοστιβάδα σε άλλες περιοχές του κυττάρου. Επιτρέπει στις 

µεµβράνες να συντήκονται µεταξύ τους µε επακόλουθη ανάµειξη των συστατικών 

τους και διασφαλίζει την ισοκατανοµή των µεµβρανικών στοιχείων στα θυγατρικά 

κύτταρα κατά την κυτταρική διαίρεση. Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς πως 

θα µπορούσε ένα κύτταρο να ζήσει, να αυξηθεί και να αναπαραχθεί, εάν οι 

µεµβράνες δεν είχαν ρευστότητα.  
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1.2. Υποστηριζόµενες Λιπιδικές ∆ιπλοστιβάδες 

 
Οι υποστηριζόµενες λιπιδικές διπλοστιβάδες (ΥΛ∆) είναι οι in vitro µιµητές 

των φυσικών βιολογικών µεµβρανών. Μέσω των ΥΛ∆ µπορούν να µελετηθούν 

ιδιότητες και λειτουργίες των κυτταρικών µεµβρανών. Οι ΥΛ∆ σχηµατίζονται µέσω 

της αυτοοργάνωσης λιπιδίων σε διπλοστιβάδες σε υδρόφιλη επιφάνεια πολυµερών ή 

γυαλιού. Τα λιπίδια που απαρτίζουν τις διπλοστιβάδες διατηρούν την πλευρική 

ρευστότητα σε σχέση µε τα λιπίδια που βρίσκονται στις µεµβράνες των κυττάρων. 

Ακόµα, τα ζωντανά κύτταρα αναγνωρίζουν συστατικά, τα οποία βρίσκονται στην 

επιφάνεια των υποστηριζόµενων µεµβρανών. Έτσι, αν τα κατάλληλα συστατικά είναι 

παρόντα, οι υποστηριζόµενες µεµβράνες µιµούνται µία πραγµατική κυτταρική 

µεµβράνη. Οπότε, οι υποστηριζόµενες λιπιδικές διπλοστιβάδες παρέχουν ένα φυσικό 

περιβάλλον για την ακινητοποίηση των µεµβρανικών πρωτεϊνών σε µη 

αποδιατακτικές συνθήκες και σε καλά καθορισµένο προσανατολισµό. Έχει δειχθεί µε 

σκέδαση νετρονίων (Johnson et al., 1991) και µε NMR ( Bayerl and Bloom, 1990) ότι 

µεταξύ της διπλοστιβάδας λιπιδίων και της επιφάνειας που αυτή έχει εναποτεθεί 

υπάρχει ένα λεπτό στρώµα νερού πάχους 10-15 Å. Το στρώµα νερού συντηρεί την 

πλευρική ρευστότητα των δύο φύλλων της µεµβράνης. Λόγω του συνδυασµού της 

ενυδάτωσης, των ηλεκτροστατικών και των van der Waals δυνάµεων, η διπλοστιβάδα 

παραµένει στην επιφάνεια (Sackmann, 1996).  

Τα λιπίδια των υποστηριζόµενων διπλοστιβάδων, όπως και των φυσικών 

βιολογικών µεµβρανών, διαχέονται πλευρικά στο επίπεδο της διπλοστιβάδας. Η 

κίνηση των λιπιδίων ανιχνεύεται µε φασµατοσκοπία ESR (electron spin resonance). 

Από το φάσµα του ESR καθορίζεται η κίνηση και ο προσανατολισµός του 

σηµασµένου λιπιδίου. Σύµφωνα µε τους Devaux και Connell (Devaux, 1972), από το 

φάσµα του ESR βρέθηκε ότι είναι πολύ σπάνιο ένα λιπίδιο να διαχυθεί εγκάρσια 

µέσα στο επίπεδο της λιπιδικής διπλοστιβάδας (flip-flop), ενώ η πλευρική διάχυση 

του γίνεται πολύ γρήγορα (~108 φορές/sec). Η ρευστότητα της υποστηριζόµενης 

λιπιδικής διπλοστιβάδας, όπως και των φυσικών κυτταρικών µεµβρανών, εξαρτάται 

από τα λιπίδια που την απαρτίζουν. Αν στην ουρά των λιπιδίων υπάρχουν διπλοί 

δεσµοί τότε η µεµβράνη έχει µεγαλύτερη ρευστότητα. Επίσης, η ρευστότητα της 

διπλοστιβάδας εξαρτάται από την θερµοκρασία. Κάθε λιπίδιο έχει διαφορετική 

θερµοκρασία µετάβασης φάσης. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες από αυτή τα λιπίδια 
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βρίσκονται στην κρυσταλλική φάση, δηλαδή ρευστά. Σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 

από τη θερµοκρασία µετάβασης  τα λιπίδια έχουν τη µορφή gel, δηλαδή είναι 

άκαµπτα.  

 

1.2.1. Τεχνικές ∆ηµιουργίας Τεχνητών Μεµβρανών 

 

 Πολλές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία τεχνητών λιπιδικών 

µεµβρανών. Ο Mueller χρησιµοποίησε µαύρες λιπιδικές µεµβράνες (black lipid 

membranes, BLM) ως αναγνωριστικά στοιχεία (Mueller, 1962). Οι µεµβράνες αυτές 

σχηµατίζονται σε µία κυκλική οπή διαµέτρου 0,5 mm, η οποία βρίσκεται σε λεπτ΄λο 

στρώµα από τεφλόν, το οποίο διαχωρίζει δύο ηλεκτροστατικές φάσεις. Η 

σταθερότητα αυτών των µεµβρανών είναι πολύ µικρή. Μία άλλη τεχνική δηµιουργίας 

πολύ πιο σταθερών τεχνητών µεµβρανών είναι οι λιπιδικές µεµβράνες σε στερεά 

υποστρώµατα (Trojanowicz, 2001). Μερικά από τα υλικά που χρησιµοποιούνται ως 

υποστρώµατα είναι ο χρυσός, ο λευκόχρυσος και πυρίτιο. ∆ύο µέθοδοι προετοιµασίας 

λιπιδικών µεµβρανών χρησιµοποιούνται ευρέως : η Langmuir-Blodgett και η µέθοδος 

των λιποσωµάτων. 

 Οι Langmuir και Blodgett βρήκαν ότι αµφιπαθή µόρια, τα οποία διαλύονται 

σε µεσεπιφάνεια αέρα/νερού µπορούν κατόπιν συµπίεσης να σχηµατίσουν 

µονοστιβάδα. Η µονοστιβάδα αυτή θα έχει το υδρόφιλο µέρος σε επαφή µε το νερό 

και το υδρόφοβο µε τον αέρα. Αυτό επιτρέπει τη µεταφορά της µονοστιβάδας, από 

µία µεσεπιφάνεια αέρα/νερού, σε ένα στερεό υπόστρωµα, µετακινώντας κατακόρυφα 

ένα µεταλλικό φύλλο µέσω του LB-φιλµ (Εικόνα 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Σχηµατική απεικόνιση σχηµατισµού LB-µονοστιβάδας. 
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 Η δεύτερη µέθοδος προετοιµασίας λιπιδικών µεµβρανών, η οποία 

χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία, είναι η µέθοδος των λιποσωµάτων. Τα 

λιποσώµατα είναι υδατικά διαµερίσµατα, που περικλείονται από µια λιπιδική 

διπλοστιβάδα (Εικόνα 8). Συνήθως, δηµιουργούνται από φωσφολιπίδια, τα οποία σε 

υδατικά διαλύµατα σχηµατίζουν ενεργειακά προτιµητέες δοµές, λόγω των 

υδρόφιλων-υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων. Ανάλογα µε το µέγεθος και τον αριθµό 

των διπλοστιβάδων κατατάσσονται σε µεγάλα πολυστιβαδικά (multilamellar) 

λιποσώµατα ή µικρά και µεγάλα µονοστιβαδικά (unilamellar) λιποσώµατα (Lasic, 

1998). Το µέγεθος των µονοστιβαδικών λιποσωµάτων ποικίλει µεταξύ 20 nm και 500 

nm και το πάχος µιας λιπιδικής διπλοστιβάδας είναι περίπου 4 nm. Λόγω της δοµής 

του, το λιπόσωµα µπορεί να εγκλωβίσει στο εσωτερικό του υδατοδιαλυτά µόρια ή να 

ακινητοποιήσει µόρια ανάµεσα στη λιπιδική µεµβράνη (Εικόνα 8). Τα λιποσώµατα 

µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν ανάλογα µε την επιθυµητή επιλογή των 

µεµβρανικών συστατικών. Αυτή τους η ιδιότητα τα έχει κάνει δελεαστικά µοντέλα 

για τη µελέτη κυτταρικών µεµβρανών. Η µέθοδος προετοιµασίας των λιποσωµάτων 

αναφέρεται λεπτοµερώς παρακάτω (σελ. 36).    

 
Εικόνα 8: Λιπόσωµα µε εγκλωβισµένα µόρια στο εσωτερικό του και ακινητοποιηµένα µόρια 

στη λιπιδική µεµβράνη. 

 

1.2.2. Σχηµατισµός Υποστηριζόµενων Λιπιδικών ∆ιπλοστιβάδων   
 

Χρησιµοποιώντας λιποσώµατα τρεις τύποι υποστηριζόµενων µεµβρανών 

µπορούν να σχηµατιστούν: α) ελεύθερα υποστηριζόµενες λιπιδικές διπλοστιβάδες 

που χωρίζονται από το υδρόφιλο υπόστρωµα µε λεπτό υδατικό στρώµα νερού (∼10 

Ǻ) (Εικόνα 9α), β) λιπιδικές διπλοστιβάδες που στέκονται σε πολύ λεπτά, µαλακά και 

ενυδατωµένα φιλµ πολυµερών (Εικόνα 9β) και γ) διπλοστιβάδες που έχουν την 

εσωτερική λιπιδική στιβάδα προσκολληµένη στο υπόστρωµα είτε οµοιοπολικά, είτε 
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µε ιονικό δεσµό (Εικόνα 9γ) (Sackmann, 1996). Στην παρούσα εργασία 

ακολουθήθηκε ο πρώτος τρόπος σχηµατισµού λιπιδικής διπλοστιβάδας. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9:  Υποστηριζόµενες λιπιδικές διπλοστιβάδες. 

 

O σχηµατισµός ελεύθερα υποστηριζόµενων διπλοστιβάδων µέσω σύµφυσης 

και διάρρηξης λιποσωµάτων φαίνεται στην Εικόνα 10. Σύµφυση λιποσώµατος είναι 

η µίξη λιπιδίων µεταξύ λιποσωµάτων για τον σχηµατισµό ενός µεγαλύτερου 

λιποσώµατος. ∆ιάρρηξη λιποσώµατος είναι η µετατροπή ενός λιποσώµατος σε µικρή 

υποστηριζόµενη διπλοστιβάδα (bilayer disk) και έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια του 

περιεχοµένου του (Johnson, 2002).    

                               
Εικόνα 10: Σχηµατική απεικόνιση σύµφυσης και διάρρηξης λιποσωµάτων (Johnson, 2002). 

 

 Ο σχηµατισµός διπλοστιβάδας µέσω σύµφυσης λιποσωµάτων εξαρτάται από 

το µέγεθος των λιποσωµάτων (Reviakine and Brisson, 2000). Έχει βρεθεί ότι η 

κρίσιµη ακτίνα του λιποσώµατος, για σχηµατισµό διπλοστιβάδας είναι 50-100 nm 

(Reviakine and Brisson, 2000). Ο σχηµατισµός διπλοστιβάδας µπορεί να 

περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: προσρόφηση ενός λιποσώµατος, σύµφυση 

σύµφυση 

διάρρηξη

(β)(α) 

(γ) 
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λιποσωµάτων στην επιφάνεια για τον σχηµατισµό µεγαλύτερων λιποσωµάτων, 

διάρρηξη αυτών των λιποσωµάτων για τον σχηµατισµό µικρών διπλοστιβάδων και 

τελικά ένωση αυτών των µικρών διπλοστιβάδων (Johnson, 2002). Η προσρόφηση 

είναι µη αντιστρεπτή διαδικασία (Kam and Boxer, 2000). Εάν το λιπόσωµα είναι 

µικρότερο από ένα κρίσιµο µέγεθος θα παραµείνει ανέπαφο. Επαφή µε ένα άλλο 

ανέπαφο λιπόσωµα θα έχει ως αποτέλεσµα την σύµφυση τους. Αυτή η διαδικασία θα 

συνεχιστεί µέχρι τα λιποσώµατα να φτάσουν σε ένα κρίσιµο µέγεθος. Όταν συµβεί 

αυτό το µεγάλο λιπόσωµα που θα έχει σχηµατιστεί, θα διαρρηχθεί και θα σχηµατίσει 

αποµονωµένη διπλοστιβάδα. Τελικά, η ένωση αποµονωµένων µικρών διπλοστιβάδων 

θα έχει ως αποτέλεσµα την κάλυψη ολόκληρης της επιφάνειας µε διπλοστιβάδα 

λιπιδίων. 

Τα πιο δηµοφιλή υποστρώµατα  πάνω στα οποία γίνεται η σύµφυση των 

λιποσωµάτων και σχηµατίζονται οι µεµβράνες είναι οι γυάλινες επιφάνειες και τα 

πολυµερή. Ο βαθµός στον οποίο συµβαίνει αυτό, σε επιφάνια γυαλιού έχει µελετηθεί 

ως συνάρτηση του pH και της ιονικής ισχύος. Συγκεκριµένα, για αρνητικά 

φορτισµένα λιποσώµατα η σύµφυση γίνεται ευκολότερα σε υψηλή ιονική ισχύ και 

χαµηλό pH, ενώ για τα ουδέτερα και θετικά φορτισµένα λιπίδια η σύντηξη είναι 

εφικτή σε πολύ µεγαλύτερο εύρος pH. Αυτό δηλώνει πως οι Van der Waals και οι 

ηλεκτροστατικές δυνάµεις καθορίζουν τη σύντηξη των λιποσωµάτων(Cremer et al., 

1999). Όµως, έχει δειχθεί πως το άπλωµα της διπλοστιβάδας πάνω σε µια επίπεδη 

επιφάνεια ήταν ευνοϊκό σε χαµηλό pH ανεξάρτητα από το φορτίο της λιπιδικής 

διπλοστιβάδας και η διαδικασία καθορίζεται κυρίως από τις δυνάµεις Van der Waals. 

Από την άλλη, σε υψηλό pH ή σε επιφάνεια που δεν είναι λεία και επίπεδη, η 

εξάπλωση της µεµβράνης παρεµποδίζεται. Οι ανωµαλίες της επιφάνειας µπορούν να 

επηρεάσουν τον οµοιόµορφο σχηµατισµό υποστηριζόµενης λιπιδικής διπλοστιβάδας 

και να αποτελέσουν εµπόδιο στην πλευρική διάχυσή τους (Cremer et al., 1999). 

 

1.2.3. Πλευρική ∆ιάχυση Λιπιδίων Υποστηριζόµενων Λιπιδικών ∆ιπλοστιβάδων 

 

 Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των µεµβρανών είναι η πλευρική διάχυση των 

λιπιδίων που τις απαρτίζουν και µετριέται µε τη σταθερά διάχυσης D. Η σύνδεση 

µεταξύ της πλευρικής οργάνωσης των µεµβρανών και των λειτουργιών της µπορεί να 

κατανοηθεί από τη µελέτη της πλευρικής διάχυσης των λιπιδίων της. ∆ιαφορετικές 

παράµετροι των µεµβρανών µπορούν να ελεγχθούν από την πλευρική κίνηση των 
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λιπιδίων. Για παράδειγµα, ο Venable πρότεινε την ύπαρξη στενής σύνδεσης µεταξύ 

της ελαστικότητας της κεφαλής και του άνω υδροφοβικού µέρους των 

φωσφολιπιδίων µε την ταχύτητα της πλευρικής διάχυσης (Venable, 1993).   

 Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες για τον καθορισµό της σταθεράς πλευρικής 

διάχυσης των λιπιδίων, D : α) οι µεγάλου εύρους (long-range) µετρήσεις διάχυσης, 

όπως η µέθοδος ανάνηψης φθορισµού µετά από φωτολεύκανση (θα γίνει εκτενή 

αναφορά παρακάτω) και β) οι µικρού εύρους (short-range) µετρήσεις διάχυσης, όπως 

ο πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός και η φασµατοσκοπία ESR. Και µε τις δύο 

µεθόδους εύρεσης της σταθεράς πλευρικής διάχυσης έχει βρεθεί ότι το D για 

φωσφολιπιδική διπλοστιβάδα είναι 10-8 cm2s-1 (Hoves, 2001 και Devaux, 1972). 

 

1.2.4. Μέθοδοι Μελέτης Υποστηριζόµενων Λιπιδικών ∆ιπλοστιβάδων 

 

AFM: Για τη µελέτη ΥΛ∆ έχει χρησιµοποιηθεί η µικροσκοπία ατοµικών 

δυνάµεων ( atomic force microscopy, AFM). Με τη µέθοδο αυτή µπορεί να µελετηθεί 

ο σχηµατισµός λιπιδικής διπλοστιβάδας σε επιφάνεια mica, σε πραγµατικό χρόνο και 

ταυτόχρονα να παρατηρηθεί οπτικά. Ακόµα µε τη µέθοδο αυτή µπορεί να µετρηθεί το 

πάχος των στρωµάτων που θα προκύψουν. Με τη χρήση αυτής της µεθόδου έχει 

βρεθεί ότι το πάχος της λιπιδικής διπλοστιβάδας Egg PC λιπιδίων είναι 5nm. Επίσης, 

οι ιδιότητες της διπλοστιβάδας µελετήθηκαν και βρέθηκε ότι εξαρτώνται από το 

µέγεθος των λιποσωµάτων και την παρουσία ή απουσία Ca2+ ( Reviakine and Brisson, 

2000).  

FRAP: Μία γενική µέθοδος για την µελέτη ΥΛ∆ είναι η ανάνηψη φθορισµού 

µετά από φωτολεύκανση (Fluorescence Recovery After Photobleaching, FRAP). 

Αυτή η τεχνική µικροσκοπίας φθορισµού (FRAP) επιτρέπει την παρατήρηση της 

πλευρικής διάχυσης φθοριζόντων µορίων (Εικόνα 11). Αρχικά, σηµαίνεται µε 

φθορίζουσα χρωµοφόρο ουσία ένα συστατικό της λιπιδικής διπλοστιβάδας. Μια 

µικρή περιοχή του δείγµατος (~ 3 µm2) παρατηρείται στο φθορίζον µικροσκόπιο (Fi). 

Τα φθορίζοντα µόρια αυτής της περιοχής καταστρέφονται στη συνέχεια από τη 

διαρκεί έκθεσή τους στη δέσµη του laser. Ο φθορισµός της περιοχής αυτής 

καταγράφεται (Fo). Αν η σηµασµένη ένωση είναι ευκίνητη, τα λευκαθέντα µόρια θα  

αποµακρυνθούν από τη φωτιζόµενη περιοχή, ενώ τα µη λευκαθέντα µόρια θα 

µετακινηθούν προς αυτή τη περιοχή. Η ταχύτητα της ανάνηψης του φθορισµού 

εξαρτάται από την κινητικότητα της σηµασµένης ένωσης. Η κινητικότητα αυτή 
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εκφράζεται ως συνάρτηση του συντελεστή διάχυσης D. Η µέση απόσταση s που 

καλύπτεται στο επίπεδο των δύο διαστάσεων σε χρόνο t εξαρτάται από τον 

συντελεστή D σύµφωνα µε την εξίσωση s=(4Dt)1/2 . Ο συντελεστής διάχυσης 

λιπιδίων είναι περίπου 10-8 cm2s-1. 

 

 
 

Εικόνα 11 : Ανάνηψη φθορισµού µετά από φωτολεύκανση. 

 

Εφαρµόζοντας τη τεχνική του FRAP σε µια επιφάνεια που έχει επικαλυφθεί 

µε λιποσώµατα, γίνεται κατανοητή η ύπαρξη διπλοστιβάδας ή ανέπαφων 

λιποσωµάτων. Αν υπάρχει µόνο η διπλοστιβάδα λιπιδίων τότε µετά τον 

αποχρωµατισµό µιας περιοχής θα γίνει αποκατάσταση των φθοριζόντων λιπιδίων, 

λόγω της πλευρικής διάχυσης τους. Αν υπάρχουν και λιποσώµατα κάτι τέτοιο θα 

εµποδιστεί, αφού δε θα είναι εφικτή η πλευρική διάχυση των λιπιδίων (θα 

εµποδίζεται από τα λιποσώµατα).  

ΕΛΛΕΙΨΟΜΕΤΡΙΑ: Η ελλειψοµετρία είναι µία οπτική τεχνική, η οποία 

χρησιµοποιείται για τον καθορισµό του πάχους του λιπιδικού στρώµατος που έχει 

προσροφηθεί σε µία ανακλαστική επιφάνεια. Επίσης, η τεχνική αυτή επιτρέπει την 

καταγραφή και παρακολούθηση φαινόµενων προσρόφησης, σε στερεές-υγρές 

διεπιφάνειες, χωρίς να είναι απαραίτητη η σήµανση των αντιδρώντων µορίων. Στην 

ελλειψοµετρία, προσρόφηση µορίων στην επιφάνεια προκαλεί αλλαγή στο πλάτος και 

τη φάση του ανακλώµενου φωτός. Το ελλειπτικά πολωµένο φως αναλύεται σε µία 

παράλληλη και µία κάθετη στην επιφάνεια πρόσπτωσης συνιστώσα. Αυτές οι δύο 

συνιστώσες έχουν διαφορετική ανακλαστικότητα και µεταβολές στη φάση, οι οποίες 

εξαρτώνται από τις αλληλεπιδράσεις µε την επιφάνεια. Η µέτρηση αυτών των 
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αλλαγών γίνεται µέσω των ελλειψοµετρικών γωνιών, ∆ και Ψ (Cuypers, 1983, 

Tompkins, 1993). Αυτές οι αλλαγές είναι ευαίσθητες στην παρουσία λεπτών φιλµ. 

Με τη µέθοδο αυτή έχουν βρεθεί σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην αλληλεπίδραση 

των λιπιδίων µε επιφάνεια silica και mica (Richter and Brisson, 2005). 

SPR: Μία άλλη οπτική µέθοδος για την µελέτη ΥΛ∆ είναι ο επιφανειακός 

συντονισµός πλάσµατος (surface plasmon resonance, SPR). Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό µακροµοριακών αλληλεπιδράσεων και 

βασίζεται στις µεταβολές του δείκτη διάθλασης της υπό εξέτασης επιφάνειας. Η 

αλληλεπίδραση του αναλύτη και του ακινητοποιηµένου συνδέτη στην επιφάνεια 

προκαλεί αλλαγές στον δείκτη διάθλασης. Οι µετρήσεις που προκύπτουν είναι 

ενδεικτικές της µάζας που προσροφάται στην επιφάνεια. Τα πλεονεκτήµατα του 

οπτικού αυτού βιοαισθητήρα είναι ότι ανιχνεύει σε πραγµατικό χρόνο µεταβολές στη 

µάζα και ότι µπορεί να συνδέσει οπτικές παραµέτρους µε το πάχος της 

προσροφόµενης στιβάδας (Salamon, 2000). Η τεχνική αυτή έχει χρησιµοποιηθεί για 

τη µελέτη σχηµατισµού λιπιδικών διπλοστιβάδων από πρωτεολιποσώµατα, τα οποία 

περιέχουν διαµεµβρανικές πρωτεΐνες, σε επιφάνεια silica (Graneli, 2003).   

QCM: Για τη µελέτη του σχηµατισµού λιπιδικών διπλοστιβάδων έχουν 

χρησιµοποιηθεί και οι ακουστικοί βιοαισθητήρες. Ο µικροζυγός κρυσταλλικού 

χαλαζία (quartz crystal microbalance, QCM) βασίζεται στη µεταβολή της συχνότητας 

και της ενέργειας του ακουστικού κύµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. Οι µετρήσεις 

που προκύπτουν δίνουν πληροφορίες για την προσροφώµενη µάζα και τις µηχανικές 

ιδιότητες της. Το QCM έχει χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη των µηχανικών ιδιοτήτων 

της λιπιδικής διπλοστιβάδας, η οποία έχει σχηµατιστεί σε διαφορετικές επιφάνειες 

(Keller and Κasemo, 1998).      

LOVE WAVE DEVICE: Τέλος, οι ακουστικοί βιοαισθητήρες τύπου Love 

wave  έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη υποστηριζόµενης λιπιδικής διπλοστιβάδας 

και για την αλληλεπίδρασή της µε διάφορα βιοµόρια. Με αυτή τη µέθοδο µετρούνται 

οι ακουστικές παράµετροι, µεταβολή στη φάση και το πλάτος του ακουστικού 

κύµατος, στη µεσεπιφάνεια στερεού-υγρού κατά τη διάρκεια µιας βιολογικής 

αντίδρασης. Ο βιοαισθητήρας Love wave έχει χρησιµοποιηθεί για την εύρεση της 

κινητικής διαφόρων αντιδράσεων. Ένα παράδειγµα είναι η αντίδραση µεταξύ του 

βιοτυνιλιωµένου αντισώµατος goat IgG και anti-goat IgG (Gizeli et al., 1997). Σε 

άλλες µελέτες, ο ίδιος αισθητήρας (Love wave) χρησιµοποιήθηκε για την εναπόθεση 

στην επιφάνειά του POPC λιποσωµάτων, προς σχηµατισµό ΥΛ∆. Η αλληλεπίδρασή 
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τους µε µία κυτολυτική τοξίνη (CytB) που προκαλεί πόρους στη διπλοστιβάδα 

µελετήθηκε µε τη χρήση του βιοαισθητήρα σε ότι αφορά την εξειδίκευση, την 

ταχύτητα και την έκταση της αντίδρασης (Melzak et al., 2004). 

 

1.2.5. Εφαρµογές  Υποστηριζόµενων Λιπιδικών ∆ιπλοστιβάδων 

 

 Οι ΥΛ∆ έχουν χρησιµοποιηθεί για µελέτες κυτταρικής αναγνώρισης.  Έχει 

δειχθεί πως λιπιδικές διπλοστιβάδες που φέρουν το σύµπλοκο ιστοσυµβατότητας 

µπορούν να αντικαταστήσουν τα κύτταρα αντιγονοπαρουσιαστές προκειµένου να 

µελετηθεί η αντίδραση τους µε τα Τ βοηθητικά κύτταρα (Watts et al., 1986).  Επίσης, 

έχει µελετηθεί η προσκόλληση του Fc υποδοχέα, η σηµατοδότηση και ο σχηµατισµός 

ανοσολογικής σύναψης µεταξύ των Τ βοηθητικών κυττάρων και των κυττάρων 

αντιγονοπαρουσιαστών. Τα πλεονεκτήµατα των ΥΛ∆ είναι ο έλεγχος της σύστασης 

της διπλοστιβάδας και η απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων κυττάρου-διπλοστιβάδας 

και διπλοστιβάδας-διπλοστιβάδας (Groves et al., 2003).  

 Άλλη εφαρµογή των ΥΛ∆ είναι η µελέτη λιπιδικών rafts. Η χοληστερόλη έχει 

συνδεθεί µε τον πιθανό σχηµατισµό προσανατολισµένων λιπιδικών δοµών (rafts) σε 

κυτταρικές µεµβράνες θηλαστικών. Με τη χρήση ΥΛ∆ έχει µελετηθεί η επίδραση της 

χοληστερόλης στην οργάνωση και τις δυναµικές ιδιότητες των διπλοστιβάδων (Crane 

and Tamm, 2004). 

  Επίσης, οι ΥΛ∆ έχουν χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη των µεταβολών της 

διάταξης της πρωτεΐνης SecA και του βαθµού εισχώρησης της σε λιπιδική 

διπλοστιβάδα από  E. coli (Ulbrandt et al., 1992). Επιπροσθέτως, µε τη χρήση ΥΛ∆ 

έχουν γίνει µελέτες σύνδεσης δύο µεµβρανών µε τη µεσολάβηση της ανεξίνης Α1 και 

έχει βρεθεί ότι είναι πλήρως αντιστρεπτή διαδικασία όταν συµβαίνει σε υψηλή 

συγκέντρωση Ca2+ (Kastl et al., 2004).  Επίσης, οι µηχανικές ιδιότητες και ο βαθµός 

προσκόλλησης της µυελίνης, τα οποία είναι σηµαντικά για τη λειτουργία της, έχουν 

µελετηθεί µε τη βοήθεια µεµβρανικών µοντέλων (Mueller et al., 1999). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η πλευρική διάχυση των µεµβρανών είναι ένα 

σηµαντικό χαρακτηριστικό που τις διαχωρίζει από τις άλλες επιφάνειες. Η 

ρευστότητα είναι αναγκαία για την λειτουργία των µεµβρανών στο κύτταρο. 

Σχηµατοµορφές (micropatterns)  έχουν χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της 

συσσώρευσης, της οργάνωσης και της πλευρικής διάχυσης των υποστηριζόµενων 

µεµβρανών (Groves et al., 1998). Σε επιφάνεια, η οποία είναι καλυµµένη µε λιπιδική 
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διπλοστιβάδα, παράγονται εµπόδια µέσω χάραξης και η µεµβράνη εξαπλώνεται 

εξαιτίας τοπογραφικών και επιφανειακών (τριβής, ολίσθησης) αλληλεπιδράσεων 

(Εικόνα 12). Η χάραξη της επιφάνειας, όχι µόνο µετακινεί τη διπλοστιβάδα αλλά και 

σηµαδεύει µόνιµα το υπόστρωµα. Οι διακυµάνσεις στην τοπογραφία της επιφάνειας 

οδηγούν σε κάµψη της µεµβράνης έτσι ώστε να διατηρηθεί σε επαφή µε αυτή. Με 

αυτή τη τεχνική σχηµατίζονται υποστηριζόµενες µεµβράνες, οι οποίες αποτελούνται 

από ένα µωσαϊκό υγρών διαµερισµάτων διαφορετικής σύστασης (Cremer, 1999).  

Επίσης, έχει βρεθεί πως η διπλοστιβάδα, που έχει δηµιουργηθεί µπορεί να 

αποµακρυνθεί από την επιφάνεια "στυπώνοντας" τη µε µια σφραγίδα από 

polydimethylsiloxane (PDMS). Με την αφαίρεση της απαραίτητης ποσότητας 

διπλοστιβάδας από την επιφάνεια, η επανένωση των τµηµάτων της διπλοστιβάδας 

που έχουν µείνει δεν είναι δυνατή και έτσι έχουµε µια µεµβρανική µικροδιαµόρφωση. 

Είναι, επίσης δυνατό να γίνει «εκτύπωση» (printing) των µεβρανών που έχουν µείνει 

στη σφραγίδα από PDMS όταν αυτή εναποτεθεί σε µια καθαρή γυάλινη επιφάνεια 

(Boxer, 2000). 

 
Εικόνα 12: Χάραξη επιφάνειας στην οποία είχε δηµιουργηθεί διπλοστιβάδα λιπιδίων (Boxer, 

2000).  
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1.3. Ακουστικοί Βιοαισθητήρες 

 
1.3.1. Βιοαισθητήρες 

 

 Ο βιοαισθητήρας είναι µία αναλυτική συσκευή, η οποία µετατρέπει µία 

βιολογική απόκριση σε ηλεκτρικό σήµα. Αποτελείται από τον υποδοχέα, δηλαδή το 

βιολογικό υλικό που ακινητοποιείται στην επιφάνεια του αισθητήρα και αντιδρά µε 

τον αναλύτη, ο οποίος είναι κάποιο άλλο µόριο που προστίθεται στο διάλυµα, τον 

µεταγωγέα, ο οποίος µετράει τη φυσικοχηµική µεταβολή και µπορεί να είναι 

ακουστικός, οπτικός ή ηλεκτροχηµικός και από το ηλεκτρικό τµήµα, το οποίο 

λαµβάνει το σήµα από το µεταγωγέα, το καταγράφει και το εκφράζει υπό µορφή 

µετρήσεων (Εικόνα 13). Ανάλογα µε την προς µελέτη αντίδραση οι βιοαισθητήρες 

κατατάσσονται σε βιοκαταλυτικούς, στους οποίους ο υποδοχέας µπορεί να είναι 

ένζυµο, κύτταρο ή ιστός και σε βιοσυγγενικούς, όπου ο υποδοχέας µπορεί να είναι 

DNA, RNA, ή αντίσωµα.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: ∆ιάταξη Βιοαισθητήρα. 

 

 Οι βιοαισθητήρες αποτελούν ένα ταχέως αναπτυσσόµενο πεδίο έρευνας λόγω 

του χαµηλού κόστους τους, της γρήγορης απόκρισης τους και του µικρού µεγέθους 

τους. Οι βιοαισθητήρες έχουν πολυάριθµες εφαρµογές στην ιατρική, όπως την 

παρακολούθηση του οξυγόνου και της γλυκόζης του αίµατος και τη διάγνωση της 

εγκυµοσύνης. Επίσης, βιοαισθητήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους ίδιους 

τους ασθενείς για τον χειρισµό χρόνιων ασθενειών. Σε περιβαλλοντικές µετρήσεις, οι 

βιοαισθητήρες χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ρύπανσης σε αέρα και νερό. 

Ένας επιπλέον τοµέας που βρίσκουν εφαρµογή οι βιοαισθητήρες είναι αυτός της 

ασφάλειας, αφού µε τη χρήση τους γίνεται αναγνώριση φωνής και εικόνας. 

αναλύτης 

υποδοχέας 

µεταγωγέας ηλεκτρονικό 
τµήµα 
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Επιπροσθέτως, οι βιοαισθητήρες χρησιµοποιούνται ευρέως στην βιοτεχνολογία  στην 

ανάπτυξη νέων φαρµάκων και στην βιοµηχανία φαγητών και τροφίµων (Hau, 2001). 

 

1.3.2. Ακουστικοί Αισθητήρες  

 

 Οι ακουστικοί αισθητήρες αποτελούν µία µεγάλη οικογένεια µικροσυσκευών 

µε ποικίλες εφαρµογές. Οι παράµετροι, οι οποίες µπορούν να µετρηθούν µε τους 

ακουστικούς αισθητήρες είναι η προσροφόµενη στην επιφάνεια του αισθητήρα µάζα, 

οι ελαστικές και οι ιξωδοελαστικές ιδιότητες λεπτών φιλµ. Μεταβολές σε αυτές τις 

παραµέτρους επηρεάζουν τη διάδοση του ακουστικού κύµατος στον αισθητήρα, ο 

οποίος είναι σε επαφή µε το προς εξέταση δείγµα. Οι ακουστικές µετρήσεις που 

προκύπτουν από την εναποτηθέµενη µάζα, επιτρέπουν την ανίχνευση γεγονότων 

πρόσδεσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η σήµανση των βιοµορίων που παίρνουν 

µέρος. Τροποποιώντας την επιφάνεια του αισθητήρα είναι δυνατή η ανίχνευση του 

προς εξέταση αναλύτη. Λόγω της ευαισθησίας των ακουστικών αισθητήρων σε 

αλλαγές στην ιξωδοελαστικότητα είναι δυνατή η ανάλυση µεταβολών των δοµικών 

χαρακτηριστικών λεπτών φιλµ (Keller, 1998). Κάτι τέτοιο είναι πολύ ενδιαφέρον 

όταν υπάρχουν µεταβολές στην ιξωδοελαστικότητα χωρίς να υπάρχουν µεταβολές 

στην προσροφόµενη µάζα.  

 Οι ακουστικοί αισθητήρες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ακραία 

περιβάλλοντα όπως υγρό ήλιο (Aoki, 2004), κενό (Sauerbrey, 1959) και σε σύνθετες 

συνθήκες, όπως αυτές των βιολογικών δειγµάτων (Dahint, 1999). Οι αρχικές 

εφαρµογές των ακουστικών αισθητήρων πραγµατοποιήθηκαν για µετρήσεις σε αέρια 

φάση ενώ σήµερα, λόγω της ανάπτυξης τους, είναι εφικτή η πραγµατοποίηση 

µετρήσεων και σε υγρό µέσο. Πρόσφατα, κάποιοι αισθητήρες είναι εµπορικά 

διαθέσιµοι ως ολοκληρωµένα συστήµατα ανίχνευσης.  

 Τα ακουστικά κύµατα είναι κανονικές ελαστικές παραµορφώσεις, οι οποίες 

µπορεί να διαδοθούν σε στερεά. Μία παραµόρφωση σε ένα στερεό µέσο συµβαίνει 

όταν οι αποστάσεις µεταξύ των ατόµων του, όταν είναι σε ηρεµία, µεταβάλλονται 

εξαιτίας µίας εφαρµοζόµενης δύναµης. Εάν, η δύναµη αυτή παύσει, τότε δυνάµεις 

επαναφοράς θα δράσουν έτσι ώστε τα άτοµα του στερεού να επιστρέψουν στην 

αρχική τους θέση. Εάν, η εφαρµοζόµενη δύναµη είναι περιοδική τότε θα παραχθεί 

µία κυµατοειδής παραµόρφωση, γνωστή και ως ακουστικό κύµα. Ακουστικά κύµατα 
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µπορούν να παραχθούν σε πιεζοηλεκτρικές επιφάνειες µε την εφαρµογή 

εναλλασσόµενου ρεύµατος σε ηλεκτρόδια µε κατάλληλη συµµετρία. 

 Οι ακουστικές µικροσυσκευές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση τον 

τρόπο διάδοσης του ακουστικού κύµατος. Όταν το ακουστικό κύµα είναι 

περιορισµένο ώστε το πλάτος του να µειώνεται σε λίγα µήκη κύµατος στην επιφάνεια 

της µικροσυσκευής και διαδίδεται στην επιφάνεια του υποστρώµατος τότε 

χαρακτηρίζεται ως επιφανειακό ακουστικό κύµα (surface acoustic wave, SAW). 

Αισθητήρας SAW είναι η ακουστική µικροσυσκευή Love wave, η οποία 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία και θα αναλυθεί λεπτοµερώς παρακάτω. 

Όταν το ακουστικό κύµα διαδίδεται σε όλο τον όγκο του υλικού της µικροσυσκευής, 

τότε χαρακτηρίζεται ως ακουστικό κύµα όγκου (bulk acoustic wave, BAW). 

Αισθητήρας BAW είναι ο µικροζυγός κρυσταλλικού χαλαζία (quartz crystal 

microbalance, QCM).    

 Ο σχεδιασµός των συσκευών και η διάδοση του ακουστικού κύµατος είναι 

καλά χαρακτηρισµένα πεδία, λόγω της εκτεταµένης χρήσης των ακουστικών 

συσκευών ως ηλεκτρικών εξαρτηµάτων. Οι ακουστικές µικροσυσκευές αποτελούν 

µέρος ηλεκτρικού κυκλώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται για διαδικασίες σήµανσης 

σε ασύρµατες συσκευές, όπως τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα. Επίσης, ακουστικές 

συσκευές χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της συχνότητας σε ρολόγια µε χαλαζία.    

 

1.3.3. Ακουστικοί Βιοαισθητήρες Love Wave 

 

Τα Love κύµατα είναι εγκάρσια κύµατα τα οποία διαδίδονται στην 

µεσεπιφάνεια ενός λεπτού στρώµατος κυµατοδηγού και του υποστρώµατος, όπου η 

ταχύτητα ήχου στον κυµατοδηγό είναι µικρότερη από αυτή στο υπόστρωµα. 

Συγκεκριµένα, η ταχύτητα ήχου στο πολυµερές PMMA, το οποίο δρα ως 

κυµατοδηγός είναι 1100m/s, ενώ του χαλαζία, ο οποίος είναι το υπόστρωµα είναι 

4952m/s.  (Εικόνα 14).  

 

 

 

 

 

Εικόνα 14: ∆ιάδοση ακουστικού κύµατος. 

ταχύτητα διάδοσης κύµατος 

µετατόπιση 
βιοµορίων 
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Για την παραγωγή Love κύµατος χρησιµοποιούνται µικροσυσκευές, που 

αποτελούνται από πλακίδιο χαλαζία (quartz), στην µία επιφάνεια του οποίου έχουν 

εναποτεθεί δύο ηλεκτρόδια µε διάταξη διαπλεκόµενων δακτύλων (interdigited 

transducers, IDTs) (Εικόνα 15). Εφαρµόζοντας στο ένα IDT εναλλασσόµενο ρεύµα 

παράγεται µια περιοδική παραµόρφωση στον χαλαζία µέσω του πιεζοηλεκτρικού 

φαινοµένου. Το φαινόµενο αυτό αναφέρεται στην εµφάνιση µηχανικής δύναµης, όταν 

εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση σε ένα υλικό και αντίστροφα. ∆ηλαδή, η µηχανική 

δύναµη που ασκείται έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η 

οποία συντελεί στην παραγωγή ακουστικού κύµατος. Το ακουστικό κύµα µεταδίδεται 

στην επιφάνεια της µικροσυσκευής πριν ξαναµετατραπεί σε ηλεκτρικό σήµα από το 

δεύτερο IDT, το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της συσκευής, στην ίδια επιφάνεια. 

Αλλαγές στην ελαστικότητα ή την πυκνότητα της ενδιάµεσης περιοχής µεταξύ των 

IDTs θα επηρεάσουν την µετάδοση του ακουστικού κύµατος. Εφόσον µεταβληθεί η 

ταχύτητα ή η ικανότητα µετάδοσης του ακουστικού κύµατος, θα υπάρξει αλλαγή και 

στο ακουστικό κύµα. Οι αλλαγές που γίνονται στην επιφάνεια της µικροσυσκευής  

µετρούνται καταγράφοντας τη φάση και το πλάτος του εξερχόµενου κύµατος.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Σχηµατική απεικόνιση ακουστικού βιοαισθητήρα τύπου Love wave. 

 

Το µήκος κύµατος λ του ακουστικού κύµατος που παράγεται, καθορίζεται από 

την απόσταση των γειτονικών “δαχτύλων” που αποτελούν το IDT. Η συχνότητα 

λειτουργίας καθορίζεται από το µήκος κύµατος και από την εγκάρσια ταχύτητα του 

ακουστικού κύµατος στην περιοχή στην οποία αυτό διαδίδεται, δηλαδή στον 

ενδιάµεσο χώρο µεταξύ των IDTs. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το επιφανειακό 

ακουστικό κύµα (SAW) είναι ένα εγκάρσιο κύµα (SH-SAW), µε µετατόπιση στο 

χρυσός 

IDTs 

χαλαζίας 

Περιοχή εναπόθεσης βιολογικού 
υλικού 
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επίπεδο της επιφάνειας και κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Ωστόσο, το 

κύµα δεν είναι ένα καθαρά επιφανειακό εγκάρσιο κύµα, αφού η µετατόπιση διαπερνά 

σε κάποιο βαθµό τον χαλαζία. Έτσι, καθώς το κύµα διαδίδεται στη εσωτερικό του 

χαλαζία, διαχέεται. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µε την προσθήκη ενός 

κυµατοδηγού.  

Ένας κυµατοδηγός χαρακτηρίζεται από την µεγάλη διηλεκτρική σταθερά και 

την χαµηλότερη ταχύτητα διάδοσης του ακουστικού κύµατος από αυτή του 

πιεζοηλεκτρικού υλικού (Εικόνα 16). Ο κυµατοδηγός παγιδεύει την ενέργεια στην 

επιφάνεια της µικροσυσκευής. Εποµένως, ο κυµατοδηγός προστίθεται στην επιφάνεια 

της συσκευής για να βελτιώσει τη µετάδοση του ακουστικού κύµατος και για να 

καλυτερέψει την ευαισθησία του ακουστικού αισθητήρα ως προς την προσροφούµενη 

µάζα. Ο κυµατοδηγός επίσης ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις και επηρεάζει τον 

ηλεκτροχηµικό συντελεστή σύζευξης. Από τα προηγούµενα, είναι προφανές ότι η 

εναπόθεση κυµατοδηγού στην ακουστική συσκευή είναι πολύ σηµαντική. 

Προτιµότεροι κυµατοδηγοί είναι τα πολυµερή, αφού είναι εύκολη η τοποθέτησή τους 

στην επιφάνεια της ακουστικής µικροσυσκευής µε επικάλυψη µε φυγοκέντριση (spin-

coating) και έχουν πολύ χαµηλή ταχύτητα µετάδοσης του ακουστικού κύµατος. Στην 

παρούσα εργασία ως κυµατοδηγός χρησιµοποιήθηκε το πολυµερές PMMA.  

 

 

 

 
 

Εικόνα 16: Ακουστική µικροσυσκευή, επικαλυµµένη µε κυµατοδηγό. 

 

 Το πάχος του κυµατοδηγού συµβάλει στη µετάδοση του ακουστικού κύµατος 

και συνεπώς στην ευαισθησία του βιοαισθητήρα. Συγκεκριµένα, έχει δειχθεί πως αν η 

ταχύτητα διάδοσης στον κυµατοδηγό είναι πολύ χαµηλή, τότε ακόµα και αν το πάχος 

του είναι πολύ λεπτό, επιτυγχάνεται υψηλή ταχύτητα διάδοσης, που πλησιάζει αυτή 

του υποστρώµατος, άρα η µεταβολή στη συχνότητα είναι πολύ µικρή και η 

ευαισθησία στην ανίχνευση της προσροφώµενης µάζας υψηλή (Gizeli, 2003). 

Αντίθετα, όσο το πάχος του κυµατοδηγού αυξάνεται, τόσο η ταχύτητα διάδοσης του 

ακουστικού κύµατος µειώνεται και µπορεί να φτάσει τη ταχύτητα διάδοσης στον 

Πιεζοηλεκτρικό υλικό 

κυµατοδηγός IDTs 
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κυµατοδηγό, µε µεγαλύτερη πτώση στη συχνότητα λειτουργίας. Αν η ακουστική 

ταχύτητα του υλικού είναι υψηλή, τότε για να επιτευχθεί η ίδια ευαισθησία απαιτείται 

µεγαλύτερο πάχος κυµατοδηγού.   

 Όταν προστεθεί στην επιφάνεια της µικροσυσκευής το προς εξέταση υγρό 

δείγµα, η διάδοση του ακουστικού κύµατος θα µειωθεί. Το υγρό σε επαφή µε το 

πιεζοηλεκτρικό υπόστρωµα θα ταλαντωθούν, δηµιουργώντας έτσι ένα αποσβένον 

πεδίο στη µεσεπιφάνεια του στερεού υποστρώµατος µε το υγρό δείγµα. Η ταλάντωση 

πραγµατοποιείται στο σώµα του υγρού σε µία απόσταση δ, η οποία εξαρτάται από τη 

συχνότητα του ακουστικού κύµατος  f, από το ιξώδες η και από την πυκνότητα ρ του 

διαλύµατος (Εικόνα 17). Η σχέση για την απόσταση δ είναι η παρακάτω: 

δ=(2η/ρω)1/2, 

όπου ω είναι η γωνιακή ταχύτητα και είναι ίση µε 2πf. Τα χαρακτηριστικά διάδοσης 

του κύµατος αλλάζουν όταν υπάρχει µεταβολή της µάζας ή του ιξώδους του προς 

εξέταση δείγµατος σε αυτήν την απόσταση δ. Επιπλέον, λόγω του πιεζοηλεκτρικού 

υλικού της µικροσυσκευής, υπάρχει ένα µικρό ηλεκτρικό πεδίο στη µεσεπιφάνεια, το 

οποίο επηρεάζεται από τα ιόντα και τα δίπολα του προς εξέταση δείγµατος. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: Απόσταση δ, στην οποία ταλαντώνεται το υπό εξέταση δείγµα. 

 

1.3.4. Ακουστικές Μετρήσεις 

 

  Οι µεταβολές του ακουστικού κύµατος ανιχνεύονται µετρώντας το πλάτος και 

τη φάση του. Με τον όρο πλάτος αναφερόµαστε στην ενέργεια του ακουστικού 

κύµατος στην επιφάνεια της µικροσυσκευής, Το πλάτος µετράται σε dB και οι 

µεταβολές του είναι ενδεικτικές της ιξωδοελαστικότητας στην µεσεπιφάνεια στερεού-

υγρού. Η φάση αναφέρεται στην ταχύτητα διάδοσης του ακουστικού κύµατος, 
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πρόκειται δηλαδή για την ταχύτητα µε την οποία ένα σταθερό σηµείο της φάσης του 

κύµατος µεταφέρεται κατά µήκος της διεύθυνσης διάδοσης. Η φάση µετράται σε deg 

και οι µεταβολές, οι οποίες παρατηρούνται σε αυτήν, έχουν κυρίως σχέση µε 

µεταβολές της µάζας στη µεσεπιφάνεια (Gizeli, 2002).   

 Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του ακουστικού κύµατος 

πραγµατοποιείται µε τον αναλυτή δικτύου. Πρόκειται για ένα όργανο, το οποίο 

υπολογίζει το πλάτος και τη φάση του ακουστικού κύµατος σε συνάρτηση του εύρους 

των συχνοτήτων του εφαρµοζόµενου εναλλασσόµενου ρεύµατος. Ο αναλυτής 

δικτύου είναι συνδεδεµένος µε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι ώστε να είναι 

εφικτή η καταγραφή των χαρακτηριστικών του ακουστικού κύµατος σε συνάρτηση 

µε το χρόνο, για ορισµένη συχνότητα (Εικόνα 18).  

 

 

 

 
 

Εικόνα 18: Πειραµατική διάταξη ακουστικών µετρήσεων. 

 

Στα παρακάτω διαγράµµατα φαίνονται το πλάτος και η φάση του ακουστικού 

κύµατος, όπως απεικονίζονται στον αναλυτή δικτύου. Η κεντρική κορυφή 

παρατηρείται στη συχνότητα λειτουργίας της µικροσυσκευής, η οποία καθορίζεται, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, από την επαναλαµβανόµενη απόσταση δύο γειτονικών 

‘δακτύλων’ των IDTs, από την ταχύτητα διάδοσης του ακουστικού κύµατος στο 

υπόστρωµα και από τον κυµατοδηγό. Εποµένως, σε ένα µικρότερο εύρος 

συχνοτήτων, γύρω από τη συχνότητα λειτουργίας, γίνεται η παρακολούθηση και η 

καταγραφή των βιολογικών αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν στην επιφάνεια του 

βιοαισθητήρα. 

 



 25

 
 

∆ιάγραµµα 1: Απόκριση του πλάτους του ακουστικού κύµατος, για ένα ευρύ φάσµα 

συχνοτήτων (35MHz), όπως φαίνεται στον αναλυτή δικτύου. H συχνότητα λειτουργίας της 

συγκεκριµένης µικροσυσκευής είναι 105MHz. 

 

  
                                      (α)                                                                     (β)     

∆ιάγραµµα 2: Απόκριση του πλάτους (µπλε) και της φάσης (κόκκινο), σε ένα µικρό φάσµα 

συχνοτήτων (3MHz), για µικροσυσκευές µε συχνότητες λειτουργίας (α) 155 MHz, (β) 110 

MHz.  
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1.4. Χαρακτηρισµός Επιφανειών 

 
1.4.1. PDMS 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιφάνεια πάνω στην οποία µπορεί να 

δηµιουργηθεί λιπιδική διπλοστιβάδα πρέπει να είναι λεία και υδρόφιλη. Στην 

παρούσα εργασία τα λιποσώµατα  εναποτέθηκαν σε ένα λεπτό στρώµα πολυµερούς, 

PDMS (polydimethylsiloxane), το οποίο είχε προηγουµένως εναποτεθεί πάνω στο 

PMMA. Τα τελευταία χρόνια, το PDMS έχει γίνει ελκυστικός υποκαταστάτης  

βαριών πορσελανών και γυαλιών, ειδικότερα σε περιοχές µε υψηλά επίπεδα 

µόλυνσης. Τα πλεονεκτήµατα του PDMS εκτός από το µικρό µοριακό του βάρος, 

είναι η εύκολη εγκατάσταση του, οι καλές ηλεκτρικές του ιδιότητες, η µεγάλη αντοχή 

του στους βανδαλισµούς και η ανθεκτικότητα του σε µολύνσεις (Kikuchi, 1999). Το 

PDMS είναι επίσης θερµικά σταθερό και συµπεριφέρεται οµαλά σε µεγάλο εύρος 

θερµοκρασιών. Οι ενώσεις του PDMS χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 

προστατευτικών φύλλων σε µονωτές υψηλών τάσεων και στην κάλυψη πορσελανών 

και γυαλιών για τη βελτίωση  των υδροφοβικών τους χαρακτηριστικών. Το PDMS 

έχει µία µοναδική ιδιότητα : η υδροφοβικότητα του επανέρχεται ακόµα και όταν τη 

χάσει κατά τη διάρκεια άσχηµων καιρικών συνθηκών ή λόγω εκφόρτισης της 

επιφάνειας την οποία έχει καλύψει. Κάτω από άσχηµες περιβαλλοντικές συνθήκες 

και παρατεταµένη  χρήση, η υδρόφοβη επιφάνεια σταδιακά γίνεται υδρόφιλη λόγω 

της ηλεκτρικής εκφόρτισης. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε σπινθηρισµούς, οι 

οποίοι είναι η κύρια αιτία της καταστροφής του υλικού (Kumagai, 1998). 

Κάποιες από τις ιδιότητες του PDMS είναι βασικές για τον σχηµατισµό 

υψηλής ποιότητας µορφωµάτων και δοµών.  Πρώτον, είναι ελαστοµερές και 

προσαρµόζεται εύκολα ακόµα και σε επιφάνειες που δεν είναι εντελώς επίπεδες. Η 

ελαστικότητα του PDMS επιτρέπει την εύκολη αποδέσµευση του, ακόµα και από 

σύνθετες και εύθραυστες δοµές. ∆εύτερον, το PDMS παρέχει επιφάνειες οι οποίες 

έχουν χαµηλή ελεύθερη ενέργεια και είναι χηµικά αδρανής. Τρίτον, το PDMS είναι 

οµογενές, ισοτροπικό και οπτικά διαπερατό σε βάθος 300 nm. Το PDMS έχει 

χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ελαστοµερικών οπτικών µικροσυσκευών. 

Τέταρτον, το PDMS είναι ανθεκτικό και µακροχρόνιο ελαστοµερές. Στύπωµα µε 

PDMS έχει χρησιµοποιηθεί περίπου 100 φορές κατά τη διάρκεια αρκετών µηνών 
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χωρίς αξιοσηµείωτες µεταβολές στην σύσταση του. Πέµπτον, οι επιφανειακές 

ιδιότητες του PDMS µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν µε κατάλληλη διεργασία, 

π.χ. µε χάραξη µε χηµεία πλάσµατος (Tóth, 1994). 

To PDMS σχηµατίζεται από ολιγοµερή, τα οποία έχουν βάση το σιλοξάνιο 

(Εικόνα 19). Πολλές από τις ιδιότητες του PDMS οφείλονται στη φύση του δεσµού 

του σιλοξανίου. 

 
Εικόνα 19 : 1) Συντακτικός τύπος ολιγοµερούς σιλοξανίου, 2) crosslinker 

σιλοξανίου. 
 

Το PDMS του εµπορίου αποτελείται από ολιγοµερές σιλοξανίου και curing 

agent, τα οποία αναµιγνύονται σε αναλογία 10:1 µε σκοπό τον πολυµερισµό. Το 

PDMS πολυµερίζεται από µία οργανοµεταλλική αντίδραση σχηµατισµού πλέγµατος. 

Τα ολιγοµερή του σιλοξανίου αποτελούνται από οµάδες βινυλίου. Το curing agent 

αποτελείται από ένα καταλύτη µε βάση το λευκόχρυσο, ο οποίος καταλύει την 

προσθήκη δεσµών SiH κατά µήκος των οµάδων βινυλίου, προκαλώντας δεσµούς Si-

CH2-CH2-Si, σχηµατίζοντας έτσι ένα τρισδιάστατο πλέγµα (Εικόνα 20). 
 

Εικόνα 20 : Πολυµερισµός του PDMS. 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως το PDMS είναι υδρόφοβο. Η 

υδροφοβικότητα του PDMS παρέχει επιφάνειες µε υψηλή ειδική αντίσταση και 

άπωση στο νερό ακόµα και στην παρουσία υγρασίας. Η αρχικά υδρόφοβη επιφάνεια 

γίνεται σταδιακά υδρόφιλη µετά από παρατεταµένη έκθεση σε περιβάλλον 

ηλεκτρικής εκκένωσης. Αυτό οδηγεί σε υγροποιηµένη επιφάνεια PDMS και ίχνη 

νερού µπορούν τελικά να οδηγήσουν σε αναστολή της µόνωσης.  Απώλεια της 

υδροφοβικότητας του PDMS µπορεί να επιτευχθεί µε έκθεση της επιφάνειας σε 

πλάσµα οξυγόνου (Xia και Whitesides, 1998). Η αρχική υδροφοβικότητα επανέρχεται 

µετά από µερικές ώρες λόγω της απουσίας ηλεκτρικής δραστηριότητας. Η ικανότητα 

του PDMS να ανακτά την υδροφοβικότητα του είναι µια από τις σηµαντικότερες 

ιδιότητές του. Πιθανοί µηχανισµοί της ανάκτησης της υδροφοβικότητας του PDMS 

που έχουν προταθεί υποστηρίζουν ότι γίνεται είτε λόγω της εξωτερικής µόλυνσης της 

επιφάνειας του πολυµερούς, είτε λόγω της µεταφοράς µικρής µοριακής µάζας µερών 

του PDMS από το εσωτερικό στην επιφάνεια, είτε λόγω αποκοπής της αλυσίδας του 

πολυµερούς, είτε λόγω αναπροσανατολισµό των πολικών µερών από την επιφάνεια 

στο εσωτερικό του πολυµερούς (Xia και Whitesides, 1998). Έκθεση του PDMS σε 

πλάσµα οξυγόνου οδηγεί όχι µόνο σε οξείδωση και αποκοπή της αλυσίδας του 

πολυµερούς αλλά επίσης και στη δηµιουργία ενός ανόργανου επιφανειακού 

στρώµατος silica, το οποίο επιβραδύνει την ανάκαµψη της υδροφοβικότητας 

(Hillborg, 1998). Αυτό το οξειδωµένο στρώµα αποτελείται εν µέρει από SiOx, π.χ. 

ενώσεις πυριτίου µε τρία ή τέσσερα άτοµα οξυγόνου (Εικόνα 21). 

 
 

 Για την εύρεση του ακριβούς µηχανισµού ανάκτησης της υδροφοβικότητας 

του PDMS έγιναν διάφορα πειράµατα (Hillborg, 2000).Αρχικά πραγµατοποιήθηκε 

έκθεση του PDMS σε πλάσµα οξυγόνου για 80s και µετέπειτα µετρήθηκε η 

υδροφοβικότητα του για διάφορες χρονικές στιγµές, µε τη µέθοδο της µέτρησης της 

γωνίας επαφής, σε διαφορετικές ατµόσφαιρες: ξηρός αέρας, αργό και κενό. Η 

εξωτερική επιφάνεια  PDMS εξωτερική οξειδωµένη επιφάνεια 

Εικόνα 21: Επιφάνεια PDMS πριν και µετά την επεξεργασία µε πλάσµα. 
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ταχύτητα ανάκτησης της υδροφοβικότητας του πολυµερούς ήταν περίπου ίδια σε 

όλες τις ατµόσφαιρες. Οπότε, η ανάκτηση της υδροφοβικότητας δεν γίνεται λόγω 

µόλυνσης της επιφάνειας από την περιρρέουσα ατµόσφαιρα (Hillborg, 2000).  

Μετά από πειράµατα που έγιναν µε XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) 

έδειξαν ότι ένα µεγάλο µέρος του οξειδωµένου στρώµατος του PDMS περιέχει 

ενώσεις πυριτίου µε τρία ή τέσσερα άτοµα οξυγόνου (SiOx). Ο βαθµός µετατροπής 

του οργανικού σε ανόργανο πυρίτιο αυξάνεται µε αύξηση της δόσης του πλάσµατος 

(Hillborg, 2000). Ο διαθέσιµος ελεύθερος όγκος για διάχυση µορίων µε µικρές 

µοριακές µάζες είναι αρκετά µειωµένος στο πυκνότερο οξειδωµένο στρώµα. Ένα 

συνεχές SiOx στρώµα µπορεί να µειώσει την ταχύτητα µετανάστευσης µικρών 

µοριακών µαζών PDMS από το εσωτερικό στην επιφάνεια και έτσι να µειώσει την 

ταχύτητα ανάκτησης της υδροφοβικότητας. Αυξάνοντας τον χρόνο έκθεσης του 

πολυµερούς σε πλάσµα οξυγόνου µε σκοπό το πυκνότερο οξειδωµένο στρώµα, 

παρατηρήθηκαν ρωγµές στην επιφάνεια του δείγµατος. 

 Ένα επιπλέον πείραµα που ενισχύει τη θεωρία ότι το ανώτερο στρώµα του 

πολυµερούς είναι οξειδωµένο, είναι η µέτρηση της ατοµικής σύστασης του πριν και 

µετά την έκθεση του δείγµατος σε πλάσµα οξυγόνου. Βρέθηκε από XPS πειράµατα 

ότι πριν την έκθεση σε πλάσµα οξυγόνου η ατοµική σύσταση του PDMS ήταν 23% 

Si, 52,6% C, 24,4% O. Μετά  την οξείδωση η σύσταση του πυριτίου παρέµεινε ίδια, 

ενώ αυξήθηκε η ποσότητα του οξυγόνου από 24,4% σε 42,4% και µειώθηκε η 

ποσότητα του άνθρακα από 52,6% σε 32,9% (Xia και Whitesides, 1998 και Hillborg, 

2000). Αφήνοντας το δείγµα περισσότερη ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου και 

ξαναµετρώντας την ατοµική του σύσταση βρέθηκε µείωση της σύστασης του PDMS 

σε οξυγόνο και αύξηση σε άνθρακα (Hillborg, 2000). Οπότε έχει επιτευχθεί 

µετανάστευση του PDMS. Έτσι, το οξειδωµένο στρώµα του PDMS σταδιακά 

καλύπτεται από ένα λεπτό στρώµα µε µικρής µοριακής µάζας µέρη του PDMS.  
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1.4.2. Μικροσκόπιο Ατοµικών ∆υνάµεων 

 

Το µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων (ΜΑ∆) ανακαλύφθηκε από τους Binnig, 

Quate, Gerber (Binnig, Quate, Gerber, 1986).  Ήταν το αποτέλεσµα της συνεργασίας 

της IBM και του πανεπιστηµίου του Stanford. Είχε προηγηθεί η απονοµή του 

βραβείου Nobel το 1986 για την ανακάλυψη του STM (scanning tunneling 

microscope) στους Binnig και Rorher. Το STM δίνει είδωλα όπου διακρίνονται τα 

ατοµικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας µε πρωτοφανή ανάλυση. Το  µειονέκτηµα 

αυτού του οργάνου ήταν ότι εφαρµοζόταν µόνο σε αγώγιµα και ηµιαγώγιµα υλικά. 

Το ΜΑ∆ έδωσε τη λύση σε αυτό το πρόβληµα. Μπορούµε να το δούµε σαν το 

αποτέλεσµα της συνένωσης της αρχής λειτουργίας του STM και της µέτρησης του 

προφίλ µιας επιφάνειας χρησιµοποιώντας µια λεπτή και µυτερή ακίδα. Με το ΜΑ∆ 

διαθέτουµε ένα όργανο µελέτης µονωτικών υλικών σε ατοµική κλίµακα. Το επίπεδο 

ευαισθησίας του ΜΑ∆  δεν υστερεί σε σχέση µε αυτό του STM, αφού µπορεί να 

αντιληφθεί ενδοατοµικές δυνάµεις µεταξύ δύο αποµονωµένων ατόµων, οι οποίες 

κυµαίνονται από 10-7  έως 10-11 Ν. Με το ΜΑ∆ εγκαινιάστηκε µια νέα τεχνική 

µέτρησης δυνάµεων όχι µόνο ενδοατοµικών αλλά και ηλεκτροµαγνητικών. Το ΜΑ∆ 

όπως και το STM ανήκουν σε µία ευρύτερη κατηγορία οργάνων τα µικροσκόπια 

σάρωσης SPM (scanning probe microscope) τα οποία στηρίζονται στην µηχανική 

σάρωση µιας επιφάνειας από µια λεπτή και µυτερή ακίδα.  

Για την εύρεση της τραχύτητας των διαφόρων επιφανειών χρησιµοποιούµε το 

µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων. Το ΜΑ∆ αποτελείται από α) ένα εύκαµπτο έλασµα 

(cantilever) στην άκρη του οποίου υπάρχει µια λεπτή και µυτερή ακίδα (tip), β) µια 

διάταξη που αντιλαµβάνεται τις αποκλίσεις του ελάσµατος και εποµένως τις δυνάµεις 

αλληλεπίδρασης. Η διάταξη αυτή αποτελείται από ένα laser και µια διαχωρισµένη 

φωτοδίοδο, γ) ένα µηχανικό σύστηµα σάρωσης (πιεζοηλεκτρικό) το οποίο µετακινεί 

το δείγµα σε σχέση µε τη βελόνα. Συνδεδεµένος µε το µικροσκόπιο είναι ένας 

υπολογιστής, µε τον οποίο προσδιορίζουµε τις τιµές των παραµέτρων οι οποίες 

διατηρούνται σταθερές κατά τη διάρκεια της σάρωσης και ένας µετατροπέας, ο 

οποίος µετατρέπει το αναλογικό σήµα σε ψηφιακό ώστε να µπορεί να το 

επεξεργαστεί ο υπολογιστής και το αντίστροφο (Εικόνα 22). 
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Εικόνα

καθρέπτης

laser

ακίδα
δείγµα

πιεζοηλεκτρικό
στοιχείο

έλασµα

σαρωτής

Ανιχνευτής
διαχωριζόµενης
φωτοδιόδου

 
 

Εικόνα 22 : Αρχή λειτουργίας ΜΑ∆.. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ 

 

 Η παρούσα εργασία πραγµατοποιείται µε σκοπό τη δηµιουργία και µελέτη 

των ιδιοτήτων µίας υποστηριζόµενης λιπιδικής διπλοστιβάδας (ΥΛ∆) στην επιφάνεια 

ενός ακουστικού βιοαισθητήρα Love wave.  

• Αρχικό στόχο αποτελεί ο χαρακτηρισµός της επιφάνειας (τραχύτητα και 

υδροφιλικότητα) και η βελτιστοποίηση της για τη δηµιουργία οµοιόµορφων 

ΥΛ∆.  

• Ακολουθεί εκτέλεση ακουστικών πειραµάτων και συσχέτιση του ακουστικού 

σήµατος µε τον επιτυχή σχηµατισµό ΥΛ∆.  

• Γίνεται επιβεβαίωση των παραπάνω µε ανάνηψη φθορισµού µετά από 

φωτολεύκανση.  

• Τέλος, υπολογίζεται ο συντελεστής πλευρικής διάχυσης των φθοριζόντων 

λιπιδίων σε συνάρτηση µε τη µεταβολή της συγκέντρωσης της χοληστερόλης. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 
3.1. Υλικά 

 

1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine (Egg PC) → SIGMA 

1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine POPC → SIGMA 

Poly-methyl methacrylate (PMMA) → Aldrich 

2-ethoxyethyl acetate → SIGMA 

φίλτρα 0,2 µm µε PTFE µεµβράνη→ Acrodisc PALL   

poly-dimethyl siloxane kit (PDMS), Sylgard 182 → Dow Corning 

octane → Fluka 

2-(12-(7-nitribenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)dodecanoyl-1-hexadecanoyl-sn-

glycero-3-phosphocholine (NBD C12-HPC) → Molecular Probes  

4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid → Merck 

Sodium chloride (NaCl) →  Merck 

 

 

3.2. Μέθοδοι 
 

3.2.1. Ακουστική µικροσυσκευή 

 

 Οι ακουστικές µικροσυσκευές, που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία, έχουν συχνότητες λειτουργίας 108 MHz και 155 MHz. Αποτελούνται από 

δύο ηλεκτρόδια, µε διάταξη διαπλεκόµενων δακτύλων, τα οποία έχουν εναποτεθεί µε 

φωτολιθογραφία στην επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού υλικού, το οποίο στη 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι χαλαζίας. Ο κρύσταλλος του χαλαζία έχει πάχος 0,5 

mm και Υ γωνία κοπής 42,50. Η διάδοση του κύµατος γίνεται κάθετα ως προς τον 

άξονα των x. Τα IDTs, στα οποία παράγεται το εναλλασσόµενο ηλεκτρικό πεδίο 

αποτελούνται από 80 ζεύγη ράβδων, που απέχουν µεταξύ τους 45 µm και είναι 

εναλλάξ συνδεδεµένα µε διαφορετικό µέρος του ηλεκτροδίου. Οι ράβδοι έχουν πάχος 

210 nm και αποτελούνται από χρυσό και χρώµιο σε αναλογία 10/200 nm (Εικόνα 23).   
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(α) f0=110MHz

(β)  f0=155MHz

(α) f0=110MHz

(β)  f0=155MHz  
Εικόνα 23: Ακουστικές µικροσυσκευές. 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι απαραίτητη η χρήση του κυµατοδηγού. Η 

προσθήκη στρώµατος κυµατοδηγού όχι µόνο βελτιώνει τη διαµεταγώγηση του 

σήµατος και την ευαισθησία του βιοαισθητήρα αλλά µειώνει τις αντανακλάσεις, 

λειτουργεί µονωτικά αφού προστατεύει τους µεταγωγείς και τέλος παρεµποδίζει τις 

απώλειες ενέργειας από το ένα άκρο ως το άλλο της συσκευής από το υγρό δείγµα. 

Συγκεκριµένα, στην επιφάνεια των µικροσυσκευών, µε συχνότητα λειτουργίας 108 

MHz τοποθετήθηκε στρώµα πολυµερούς PMMA 17%, το οποίο δρα ως κυµατοδηγός, 

και σε µικροσυσκευές µε συχνότητα λειτουργίας 155 MHz, τοποθετήθηκε στρώµα 

πολυµερούς PMMA 8%. Στην τροποποιηµένη επιφάνεια της µικροσυσκευής 

εναποτέθηκε στρώµα πολυµερούς PDMS 1%, επειδή για τον σχηµατισµό 

υποστηριζόµενων λιπιδικών διπλοστιβάδων είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας λείας και 

υδρόφιλης επιφάνειας. 

 

3.2.2. Προετοιµασία PMMA 

 

Για την προετοιµασία του πολυµερούς PMMA, συγκέντρωσης 17 % και 8% 

(βάρος πολυµερούς/ βάρος διαλύτη) απαιτούνται: 

- PMMA medium molecular weight σε σκόνη 

- 2-ethoxyethyl acetate (2-ΕΕΑ) ως οργανικός διαλύτης 

- Φίλτρα µε πόρους διαµέτρου 0,2 µm από PTFE µεµβράνη, 

ανθεκτικά σε οργανικούς διαλύτες  
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Σε µικρό γυάλινο µπουκαλάκι γίνεται ανάµιξη του οργανικού διαλύτη µε το 

πολυµερές, ανάλογα µε την απαιτούµενη συγκέντρωση, µε χρήση µαγνητικού 

αναδευτήρα για περισσότερες από 24 ώρες (2 έως 4 ηµέρες συνήθως). Έπειτα µε µια 

γυάλινη σύριγγα και χρησιµοποιώντας τα παραπάνω φίλτρα, το διάλυµα φιλτράρεται. 

Το PMMA φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου για τέσσερις µήνες περίπου. 

Για την κάλυψη των επιφανειών των µικροσυσκευών µε PMMA 

χρησιµοποιείται µια συσκευή που κάνει επικάλυψη µε φυγοκέντρηση (spin-coating). 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ο Spincoater Model P6700 Series, Specialty 

Coating Systems Inc.  

 Αρχικά, καλύπτονται µε κολλητική ταινία τα χρυσά µέρη της µικροσυσκευής, 

αλλά όχι τα IDTs, και τοποθετείται στην ειδική θέση του spin-coater. Με µια Pasteur 

πιπέτα εναποτείθονται 3-5 περίπου σταγόνες PMMA προσεκτικά, ώστε να καλυφθεί 

όλη η επιφάνεια του πλακιδίου χωρίς όµως να δηµιουργηθούν φυσαλίδες. Στη 

συνέχεια γίνεται η φυγοκέντρηση για 40 δευτερόλεπτα στις 4000 rpm. Κατόπιν, 

αφαιρείται η κολλητική ταινία και τα ακουστικά πλακίδια τοποθετούνται στο φούρνο 

στους 190°C για 2 ώρες.  

  

3.2.3. Προετοιµασία PDMS 

 

Για την παρασκευή του PDMS χρησιµοποιήθηκε ως οργανικός διαλύτης το 

οκτάνιο και η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Σε µικρή κωνική φιάλη 

τοποθετούνται: 1 ml PDMS, 0,1 ml curing agent και 9 ml οκτανίου, και µε τη χρήση 

µαγνητικού αναδευτήρα αναµιγνύονται για µισή ώρα περίπου. Έτσι, παρασκευάζεται 

διάλυµα PDMS 10%. Στη συνέχεια, από το διάλυµα που έχει προκύψει µεταφέρονται 

0,5 ml σε µικρό γυάλινο ποτηράκι και προστίθενται 4,5 ml οκτανίου επιπλέον. 

Προκύπτει, λοιπόν, PDMS 1%. Το µίγµα αναδεύεται καλά µε µαγνητικό αναδευτήρα 

για περίπου 10 λεπτά.  

 Καλύπτονται µε κολλητική ταινία τα ηλεκτρόδια της µικροσυσκευής και 

τοποθετούνται στην εναποµείνασα επιφάνεια 10 µl PDMS 1%. Κατόπιν η 

µικροσυσκευή τοποθετείται στο φούρνο  για 45 λεπτά στους 1000C, έπειτα για 20 

λεπτά στους 1250C και τέλος για 10 λεπτά στους 1500C.   

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί (σελ. 26), το PDMS είναι υδρόφοβο και για να 

µετατραπεί σε υδρόφιλο πρέπει να χαραχθεί µε χηµεία πλάσµατος (plasma etching). 

Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιήθηκε o Ηarrick plasma cleaner (Σύστηµα 3), ο 
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οποίος λειτουργεί µε ατµοσφαιρικό αέρα. ∆οκιµάστηκαν διαφορετικές πιέσεις και 

διαφορετικές διάρκειες πλάσµατος  µέχρι να βρεθεί η βέλτιστη. Επίσης, στην 

επιφάνεια των µικροσυσκευών που ήταν επικαλυµµένη µε PDMS 1%, έγινε χάραξη 

µε χηµεία πλάσµατος µε αργό (Sputter Coater BAL-TEC SCD 050, εργαστήριο 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας) (Σύστηµα 1) και οξυγόνο (Reactive Ion Etching, RIE, 

εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής) (Σύστηµα 2), έτσι ώστε να βρεθεί το καλύτερο 

αέριο για πιο λεία και πιο υδρόφιλη επιφάνεια.    Αµέσως µετά το τέλος της χάραξης 

µε χηµεία πλάσµατος, σε όλες τις περιπτώσεις, η µικροσυσκευή τοποθετούνταν σε 

καθαρό νερό, προκειµένου να µη χάσει τον υδρόφιλο χαρακτήρα της. 

 

3.2.4. Προετοιµασία egg PC και POPC λιποσωµάτων 

 

 Τα λιποσώµατα egg PC και POPC παρασκευάζονται από egg PC και POPC 

λιπίδια, αντιστοίχως. Τα egg PC λιπίδια διαλύονται σε χλωροφόρµιο µέχρι τελικής 

συγκέντρωσης 20 mg/ml και µοιράζονται σε γυάλινες µικρές φιάλες. Για κάθε 

πείραµα που διεξάγεται η τελική συγκέντρωση λιπιδίων που χρησιµοποιείται είναι 

0,25 mg/ml. Έτσι, σε 100 µl από το αρχικό διάλυµα των λιπιδίων προστίθεται 1% 

φθοριζόντων λιπιδίων (NBD lipids). Το µίγµα αυτό τοποθετείται σε µικρή γυάλινη 

φιάλη µε στρογγυλό πυθµένα και αφήνεται να ξηρανθεί υπό ρεύµα αερίου αζώτου για 

µία τουλάχιστον ώρα. Στη συνέχεια, προστίθεται 0,8 ml καθαρού νερού, όπου µε την 

ενυδάτωση των λιπιδίων σχηµατίζονται τα λιποσώµατα τα οποία στη συνέχεια 

οδηγούνται στον εξωθητή. Ίδια διεργασία ακολουθείται και για τα POPC λιπίδια. 

Στην περίπτωση που τα λιποσώµατα εµπεριέχουν χοληστερόλη στην γυάλινη φιάλη 

που χρησιµοποιείται για την αρχική ξήρανση των λιπιδίων τοποθετείται η επιθυµητή 

συγκέντρωση χοληστερόλης.   

 Το διάλυµα των λιποσωµάτων, που προκύπτει µε την διαδικασία που 

περιγράφτηκε παραπάνω, είναι αρκετά ανοµοιογενές ως προς το µέγεθος των 

λιποσωµάτων, δηλαδή έχει πολυστιβάδες λιποσωµάτων (multilamellar liposomes) και 

µονοστιβάδες λιποσωµάτων (unilamellar liposomes). Επειδή είναι επιθυµητό τα 

λιποσώµατα να είναι unilamellar και οµοιόµορφα ως προς το µέγεθος, υφίστανται 

εξώθηση µε ένα όργανο, τον εξωθητή (Liposofast, Avestin, Inc.) (Εικόνα 24), µέσα 

στον οποίο τοποθετείται µια µεµβράνη polycarbonate µε διάµετρο πόρων 50 nm. 

Έτσι, τα λιποσώµατα εξωθούµενα διαµέσου αυτής της µεµβράνης 21 φορές, 

αποκτούν το µέγεθος των 50 nm περίπου. Έχουν γίνει µετρήσεις µε δυναµική 
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σκέδαση φωτός (dynamic light scattering) σε POPC λιποσώµατα και έχει βρεθεί πως 

το µέγεθος των λιποσωµάτων που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι 90 nm 

περίπου. 

 

 
                                  Εικόνα 24: Εξωθητής λιποσωµάτων. 

 

Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, εκτός από το εναιώρηµα των λιποσωµάτων 

χρησιµοποιούνται και κάποια ρυθµιστικά διαλύµατα. Το ρυθµιστικό διάλυµα που 

παρασκευάζεται, όταν διεξάγονται πειράµατα µε egg PC και POPC λιποσώµατα, 

είναι το HEPES (10 mM HEPES και 150 mM NaCl).  

 

3.2.5. Σύστηµα Ακουστικών Μετρήσεων 

 

Μετά τη διαδικασία χάραξης µε χηµεία πλάσµατος ακουστική µικροσυσκευή 

είναι έτοιµη για χρήση. Τοποθετείται σε µια κατασκευή (device holder) που από τη 

µια το κρατάει σε σταθερή θέση, από την άλλη συνδέεται µε έναν αναλυτή που µετρά 

τη φάση και το πλάτος του εξερχόµενου ακουστικού σήµατος (Hewlett Packard 

4195A network analyzer (10Hz-500MHz) και Agilent Techologies E5061A network 

analyzer (300KHz-1,5GHz)). Όταν διεξάγεται ένα πείραµα τα δεδοµένα συλλέγονται 

σε τακτό και καθορισµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. κάθε 43s ή κάθε 10s), αφού 

σαρώνεται µια περιοχή από το φάσµα συχνοτήτων, π.χ. 3 MHz. Τα δεδοµένα που 

λαµβάνονται και απεικονίζονται στο network analyzer, αποθηκεύονται ταυτόχρονα 

σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος µε το network analyzer. 

Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού προγράµµατος, που έχει σχεδιαστεί 

για το σκοπό αυτό, υπάρχει η δυνατότητα για την εν συνεχεία επεξεργασία των 

δεδοµένων και τη µελέτη των µεταβολών των χαρακτηριστικών του ακουστικού 

κύµατος σε σχέση µε το χρόνο. Έτσι, σε κάθε περίπτωση µπορεί να µελετηθεί η 

απόκριση του βιοαισθητήρα στην προσθήκη βιολογικού υλικού. Το δείγµα που περνά 

από την επιφάνεια της ακουστικής µικροσυσκευής µεταφέρεται µέσω ενός 
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συστήµατος συνεχούς ροής (flow cell) µε τη βοήθεια µιας περισταλτικής αντλίας 

(Εικόνα 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: Σχηµατική παράσταση του συστήµατος συνεχόµενης ροής (flow cell) και της 

κίνησης του δείγµατος πάνω στην ακουστική µικροσυσκευή. 

 
Για την διεξαγωγή των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν 2 διαφορετικά device 

holders και 2 διαφορετικά συστήµατα συνεχούς ροής. Τα συστήµατα συνεχούς ροής 

(Α και Β) διέφεραν ως προς τη διάµετρο του σωλήνα που εφάρµοζε πάνω τους. Το 

σύστηµα Α έφερε σωλήνα διαµέτρου 0,25 mm (Anachem) ενώ το Β είχε σωλήνα 

διαµέτρου 1 mm (Anachem). Η ταχύτητα ροής και στις δύο περιπτώσεις ήταν 

1ml/min (ένδειξη περισταλτικής αντλίας Gilson, minipuls 2: 020 για τους σωλήνες 

διαµέτρου 1mm και ένδειξη περισταλτικής αντλίας Gilson, minipuls 3: 10 για τους 

σωλήνες διαµέτρου 0,25mm). 

 

3.2.6. Εναπόθεση Λιπιδίων σε Ακουστικές Μικροσυσκευές 

 

Για τη δηµιουργία υποστηριζόµενης λιπιδικής διπλοστιβάδας από egg PC, 

POPC λιπίδια αλλά και από POPC λιπίδια αναµιγµένα µε διαφορετικά ποσοστά 

χοληστερόλης, χρησιµοποιείται ακουστικός κυµατοδηγός (PMMA 17% ή PMMA 

1%) µε υδρόφιλη επιφάνεια PDMS 1%, µε ταυτόχρονη παρακολούθηση του 

ακουστικού σήµατος. Η πειραµατική προσέγγιση είναι η εξής: 

1. Μέσω συστήµατος συνεχούς ροής και περισταλτικής αντλίας η ακουστική 

µικροσυσκευή δέχεται ρυθµιστικό διάλυµα µέχρι το ακουστικό σήµα να 

εξισορροπήσει. 
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2. Στην επιφάνεια παρέχεται εναιώρηµα οµοιόµορφων σε µέγεθος και 

unilamellar λιποσωµάτων συγκέντρωσης 0,25 mg/ml για 10 λεπτά περίπου. 

3. Κατόπιν, γίνεται πλύση µε ρυθµιστικό διάλυµα για την αποµάκρυνση των 

λιποσωµάτων που είναι σε περίσσεια. 

4. Καταγραφή της µεταβολής του ακουστικού σήµατος (ως αποτέλεσµα 

σχηµατισµού λιπιδικής στιβάδας ή στρώµατος ανέπαφων λιποσωµάτων στην 

επιφάνεια της ακουστικής µικροσυσκευής). 

5. Μετά το πέρας του πειράµατος, εξέταση της επιφάνειας της µικροσυσκευής 

(αφού τοποθετηθεί σε αντικειµενοφόρο πλάκα και η επιφάνειά της καλυφθεί 

από καλυπτρίδα), µε το µικροσκόπιο φθορισµού, για την παρατήρηση µέσω  

ανάνηψης φθορισµού µετά από φωτολεύκανση, της ύπαρξης λιπιδικής 

διπλοστιβάδας ή στιβάδας λιποσωµάτων. 

 

3.2.7. Επαναχρησιµοποίηση Μικροσυσκευών Μετά το Τέλος του Πειράµατος 

 

Οι ακουστικές µικροσυσκευές Love wave, µετά από κάθε χρήση τους και πριν 

να ξαναχρησιµοποιηθούν, πρέπει να απαλλαχθούν από το βιολογικό υλικό που έχει 

εναποµείνει στην επιφάνειά τους. Για το λόγo αυτό, κάθε µικροσυσκευή ξεπλένεται 

µε 0,1% TRITON και µε αρκετό νερό. Κατόπιν, ξαναεναποτίθονται στην επιφάνεια 

της µικροσυσκευής 10µl φρέσκου PDMS 1% και ακολουθείται η διαδικασία που έχει 

περιγραφεί στη σελίδα 35. Συνιστάται η µέτρηση του ακουστικού σήµατος ώστε να 

συγκριθεί µε την αµέσως προηγούµενη, ως επιβεβαίωση ότι η µικροσυσκευή 

λειτουργεί κανονικά στη συνήθη συχνότητα, µε τις συνήθεις τιµές πλάτους και 

φάσης του ακουστικού κύµατος. 
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3.2.8. Μικροσκόπιο Φθορισµού 

 

Το µικροσκόπιο φθορισµού χρησιµοποιείται για την διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι 

λιπιδικής διπλοστιβάδας, µε τη µέθοδο της ανάνηψης φθορισµού µετά από 

φωτολεύκανση (FRAP) (σελ. 13). Το µικροσκόπιο, που χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία, είναι το NIKON ECLIPSE E 800, από το εργαστήριο 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο οποίο είχε προστεθεί 

φωτογραφική µηχανή (Nikon Coolpix 5400). Στο µικροσκόπιο φθορισµού, η 

παρατήρηση των δειγµάτων, γίνεται µε τη χρήση του 40x φακού. Αρχικά, εστιάζεται 

η επιφάνεια στο µέρος των IDTs, έτσι ώστε να µην έρχεται σε επαφή το δείγµα µε το 

φως και καταστραφεί, αφού το δείγµα είναι φωτοευαίσθητο. Κατόπιν, µε χρήση του 

κατάλληλου φίλτρου, ανάλογα µε το µήκος κύµατος διέγερσης της φθορίζουσας 

ουσίας, που υπάρχει στο δείγµα, γίνεται παρατήρηση της επιφάνειας της 

µικροσυσκευής. Στα πειράµατα, που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, 

γίνεται χρήση του (450-490)nm φίλτρου. Με το διάφραγµα του µικροσκοπίου 

ορίζεται µία µικρή περιοχή, µε ακτίνα (0,0025-0,0030)cm. Την στιγµή, την οποία η 

επιφάνεια προς εξέταση έρχεται σε επαφή µε το UV φως, γίνεται λήψη µίας 

φωτογραφίας, µε την φωτογραφική µηχανή, που είναι προσαρτηµένη στο 

µικροσκόπιο. Έπειτα, γίνεται φωτολεύκανση του δείγµατος για 30 δευτερόλεπτα και 

λήψη µίας φωτογραφίας. Το δείγµα µένει για 15 λεπτά στο σκοτάδι (κλείνοντας 

εντελώς το διάφραγµα) και ύστερα ανοίγοντας το διάφραγµα γίνεται λήψη µίας 

ακόµη φωτογραφίας, από την ίδια περιοχή του δείγµατος. Οι λήψεις των 

φωτογραφιών πρέπει να γίνονται µε µεγάλη ταχύτητα, γιατί η έκθεση του δείγµατος 

στο UV φως προκαλεί περαιτέρω ‘σβήσιµο’ των λιπιδίων, το οποίο δεν προέρχεται 

από την αρχική φωτολεύκανση. Σε όλες τις εικόνες, που παρατίθενται στην παρούσα 

εργασία και απεικονίζουν την ανάνηψη φθορισµού µετά από φωτολεύκανση, 

φαίνεται από αριστερά προς τα δεξιά, αρχικά ένα σηµείο της επιφάνειας της 

ακουστικής µικροσυσκευής µε το δείγµα, στη συνέχεια το ίδιο σηµείο 

φωτολευκασµένο  (µετά την πάροδο 30 δευτερολέπτων), και τέλος το ίδιο σηµείο 

µετά την πάροδο 15 λεπτών. 
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3.2.9. Μικροσκόπιο Ατοµικών ∆υνάµεων 

 

 Το µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων χρησιµοποιείται για την εύρεση της 

τραχύτητας των επιφανειών των πολυµερών. Έχει ήδη αναφερθεί, ότι είναι πολύ 

σηµαντική η ύπαρξη λείας επιφάνειας για το σχηµατισµό λιπιδικής διπλοστιβάδας. Το 

µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων, που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, 

είναι το Digital Instruments NanoScope IIIa, σε tapping mode λειτουργία, µε Veeco 

tips (model RTESP), το οποίο ανήκει στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, στον τοµέα µικροηλεκτρονικής. Για τη σάρωση των εικόνων 

χρησιµοποιήθηκε scan size 2 µm και scan rate 1 Hz.   

 

3.2.10. Εύρεση Συντελεστή Πλευρικής ∆ιάχυσης, D 

 

 Για την εύρεση του συντελεστή πλευρικής διάχυσης, D, χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος ανάνηψης φθορισµού µετά από φωτολεύκανση (FRAP). Η επεξεργασία των 

εικόνων έγινε µέσω του προγράµµατος Image J (version 1,34) και ακολουθήθηκε η 

παρακάτω ανάλυση: α) Process    Smooth, β) Process    Smooth, γ) ορισµός της 

περιοχής, η οποία θα αναλυθεί, διαλέγοντας από τα εργαλεία την ευθεία γραµµή, δ) 

Analyze         Plot Profile. Κατόπιν, έγινε αποθήκευση του προφίλ και µετατροπή του 

σε excel αρχείο.   
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4. Αποτελέσµατα και Συζήτηση 

 

4.1. Χαρακτηρισµός Επιφάνειας Κατάλληλης για ∆ηµιουργία ΥΛ∆ 
 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιφάνεια, η οποία είναι κατάλληλη για τον 

σχηµατισµό υποστηριζόµενης λιπιδικής διπλοστιβάδας πρέπει να είναι λεία και 

υδρόφιλη. Η επιφάνεια πάνω στην οποία εναποτέθηκαν τα λιποσώµατα ήταν η 

επιφάνεια του PDMS, η οποία είχε προκύψει µετά την χάραξη µε χηµεία πλάσµατος. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται για τη µετατροπή του πολυµερούς από υδρόφοβο σε 

υδρόφιλο. Για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών της χάραξης χρησιµοποιήθηκαν 

τρία διαφορετικά αέρια (οξυγόνο, αργό και ατµοσφαιρικός αέρας). Η τραχύτητα της 

επιφάνειας, η οποία προέκυψε µετά την χάραξη µε χηµεία πλάσµατος, µετρήθηκε µε 

το µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων.  

 Αρχικά, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε το Σύστηµα 1, το οποίο λειτουργεί 

µε αέριο αργό (Πίνακας 2). Οι συνθήκες, στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η χάραξη µε 

χηµεία πλάσµατος, ήταν 180 sec σε πίεση 0,15mbar και 70 sec στην ίδια πίεση. Οι 

επιφάνειες, µετά από αυτή τη διαδικασία, ήταν αρκετά λείες, 0,517 ± 0.170 nm και 

0,477 ± 0,150 nm αντίστοιχα (Εικόνα 26). 

       

 
                                  (α)                                                               (β) 

Εικόνα 26: Επιφάνειες επικαλυµµένες µε 1% PDMS µετά από χάραξη µε πλάσµα αργού για 

(α) 70sec σε 0,15mbar πίεση, µε τραχύτητα 0,477 ± 0,150 nm και (β) 180sec σε 0,15mbar 

πίεση, µε τραχύτητα 0,517 ± 0.170 nm. 
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 Οι παραπάνω πολύ λείες επιφάνειες δεν ήταν υδρόφιλες, έτσι ώστε να µην 

είναι δυνατός ο σχηµατισµός λιπιδικής διπλοστιβάδας, κατά την εφαρµογή 

εναιωρήµατος λιποσωµάτων. Η υδροφιλικότητα των επιφανειών ελέγχθηκε εµπειρικά 

µε την εναπόθεση µίας σταγόνας νερού και τη µέτρηση της γωνίας επαφής της 

(contact angle) µε την επιφάνεια. Όταν η γωνία επαφής της ήταν µικρότερη από 10 

µοίρες η επιφάνεια χαρακτηριζόταν ως υδρόφιλη. 

 Λόγω του ότι οι παραπάνω επιφάνειες δεν ήταν αρκετά υδρόφιλες για τον 

σχηµατισµό ΥΛ∆, πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν µε το Σύστηµα 2, το οποίο 

λειτουργεί µε πλάσµα οξυγόνου. Οι συνθήκες στις οποίες συνέβη αυτό ήταν 

65mTorr, 50Watt για χρόνο 5 λεπτά και 65mTorr, 50Watt για χρόνο 20 sec. Η 

τραχύτητα των επιφανειών αυτών ήταν 12,51 ± 1,34 nm και 2,69 ± 0,37 nm, 

αντίστοιχα (Εικόνα 27). Μετά τη χάραξη µε το Σύστηµα 2, οι επιφάνειες ήταν 

υδρόφιλες και αρκετά λείες για να οδηγήσουν στο σχηµατισµό λιπιδικής 

διπλοστιβάδας.  

   
                               (α)                                                                       (β)          

Εικόνα 27: Επιφάνειες επικαλυµµένες µε 1% PDMS µετά από χάραξη µε πλάσµα οξυγόνου 

για (α) 15 λεπτά σε 65mTorr και 50W, µε τραχύτητα 12,51 ± 1,34 nm και (β) 20sec σε 

65mTorr και 50W, µε τραχύτητα 2,69 ± 0,37 nm. 
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 Οι επιφάνειες των µικροσυσκευών µετά τη χάραξη µε πλάσµα οξυγόνου δεν 

ήταν πολύ λείες, για το λόγω αυτό χρησιµοποιήθηκε το Σύστηµα 3, το οποίο 

χρησιµοποιεί για τη λειτουργία του οξυγόνο από τον ατµοσφαιρικό αέρα. 

∆οκιµάστηκαν αρκετές συνθήκες µέχρι να βρεθεί η βέλτιστη (Πίνακας 1) ως προς την 

τραχύτητα και την υδροφιλικότητα, η οποία ήταν: χρόνος πλάσµατος 60sec στο high 

level (Εικόνα 28).  

 

  

   

 

 

 

 

Πίνακας 1: ∆ιαφορετικές συνθήκες χάραξης µε πλάσµα οξυγόνου από τον ατµοσφαιρικό 

αέρα. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Επιφάνεια επικαλυµµένη µε 1% PDMS µετά από χάραξη µε πλάσµα αέρα για 

60sec σε high level, µε τραχύτητα 0,36 ± 0,06nm. 

 

 Στον Πίνακα 2 φαίνονται όλα τα αποτελέσµατα από τους διαφορετικούς 

plasma etchers και τις διαφορετικές συνθήκες, που εφαρµόστηκαν σε αυτούς. 

Παρατηρείται ότι όσο µεγαλύτερος ήταν ο χρόνος της χάραξης µε χηµεία πλάσµατος, 

µε το ίδιο αέριο, τόσο πιο τραχιά ήταν µετά η επιφάνεια. Επίσης, όσο µεγαλύτερη 

ήταν η πίεση, η οποία εξασκούσε το αέριο στην επιφάνεια, τόσο λιγότερη λεία ήταν η 

επιφάνεια. 

 

1% PDMS χρόνος level of 
Τραχύτητα (nm) (sec)  operation

0,57 ± 0,24 180 high 
0,39 ± 0,06 60 high 
0,40 ± 0,05 15 high 
0,44 ± 0,03 180 medium 
0,31 ± 0,02 60 medium 
0,39 ± 0,07 15 medium 
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1% PDMS χρόνος συνθήκες αέριο τύπος 
τραχύτητα (sec) πίεσης πλάσµατος συσκευής 
0,52 ± 0,17 180 0,15mbarr argon σύστηµα 1 
0,48 ± 0,15 70 0,15mbarr argon σύστηµα 1 
12,51 ± 1,34 300 65mTorr oxygen σύστηµα 2 
2,69 ± 0,37 20 65mTorr oxygen σύστηµα 2 
0,57 ± 0,24 180 high air σύστηµα 3 
0,39 ± 0,06 60 high air σύστηµα 3 
0,4 ± 0,05 15 high air σύστηµα 3 
0,44 ± 0,03 180 medium air σύστηµα 3 
0,31 ± 0,02 60 medium air σύστηµα 3 
0,39 ± 0,07 15 medium air σύστηµα 3 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός  πίνακας αποτελεσµάτων τραχύτητας µετά από χάραξη µε 

χηµεία πλάσµατος. 

 

   Η χάραξη που επιτυγχάνεται στην επιφάνεια του PDMS είναι αποτέλεσµα 

χηµικής κατεργασίας, όταν το αέριο του πλάσµατος είναι οξυγόνο ή ατµοσφαιρικός 

αέρας και µηχανικής φθοράς, όταν το αέριο του πλάσµατος είναι το αργό. Για τη 

χάραξη µε χηµεία πλάσµατος, η διεργασία που συµβαίνει είναι η εξής: Το αέριο που 

τροφοδοτείται (π.χ. Ο2 ή Ar) διασπάται ως πλάσµα σε χηµικά ενεργές ρίζες (σελ. 28), 

οι οποίες οδηγούνται στην επιφάνεια (π.χ. PDMS), απορροφώνται και αντιδρούν µε 

αυτήν. Τα προϊόντα της αντίδρασης διαχέονται πάνω από την επιφάνεια και µέσω του 

ρεύµατος αερίου µεταφέρονται εκτός του θαλάµου χάραξης. Όταν το αέριο του 

πλάσµατος είναι το αργό συµβαίνει η παρακάτω αντίδραση στον θάλαµο του etcher:  

 

 
ενώ όταν το αέριο είναι οξυγόνο ή ατµοσφαιρικός αέρας συµβαίνει η παρακάτω 

αντίδραση: 

 

 
 

 

 

Si CH3 

πλάσµα 

Ar 
Si CH2 +          Si

Si CH3 

πλάσµα 

O2

Si O    CH+ 
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Όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις που γίνονται στον θάλαµο χάραξης, µετά 

από χάραξη µε αέρα ή οξυγόνο η επιφάνεια είναι περισσότερο υδρόφιλη από τη 

χάραξη µε αέριο αργό. Αυτό συµβαίνει γιατί οι ελεύθερες ρίζες του οξυγόνου 

ενώνονται µε το υδρογόνο και σχηµατίζεται -OH οµάδα, η οποία είναι υδρόφιλη, ενώ 

οι ελεύθερες ρίζες του µεθυλίου δεν σχηµατίζουν υδρόφιλες οµάδες, αλλά 

σχηµατίζουν λιγότερες –OH οµάδες οι ελεύθερες ρίζες  Si.  

 

4.2. Ακουστική Ανίχνευση ΥΛ∆  
 

4.2.1. Σύγκριση Ακουστικής Απόκρισης Κατά το Σχηµατισµό ∆ιπλοστιβάδας 

Λιπιδίων και Στιβάδας Λιποσωµάτων 

 

 Υπάρχουν δύο περιπτώσεις όταν λιποσώµατα έρθουν σε επαφή µε λεία και 

υδρόφιλη επιφάνεια: η µία είναι ο σχηµατισµός ΥΛ∆ και η άλλη είναι η δηµιουργία 

στιβάδας λιποσωµάτων. Ακουστικά ο µηχανισµός σχηµατισµού της κάθε περίπτωσης 

φαίνεται στα ∆ιαγράµµατα 3 και 4.  

 Η εναπόθεση εναιωρήµατος λιποσωµάτων στην επιφάνεια της ακουστικής 

µικροσυσκευής έχει ως αποτέλεσµα την απότοµη πτώση στη φάση και το πλάτος του 

ακουστικού κύµατος, εξαιτίας της µεταβολής της µάζας και της ιξωδοελαστικότητας 

στην επιφάνεια, η οποία λαµβάνει χώρα κατά τη συσσώρευση λιποσωµάτων σε 

αυτήν. Στη συνέχεια, όταν τα λιποσώµατα συντηχθούν και σχηµατιστεί η λιπιδική 

διπλοστιβάδα, τότε η φάση και το πλάτος του ακουστικού σήµατος παρουσιάζουν µια 

ανάκαµψη και στη συνέχεια όταν ο σχηµατισµός έχει ολοκληρωθεί, σταµατούν να 

µεταβάλλονται και το σύστηµα ισορροπεί. Στα ∆ιαγράµµατα 3,4 φαίνεται µια 

χαρακτηριστική µεταβολή του πλάτους και της φάσης κατά το σχηµατισµό λιπιδικής 

διπλοστιβάδας από egg PC λιπίδια. Η πτώση στην φάση είναι της τάξης των 5,4 deg 

σε µικροσυσκευή µε συχνότητα λειτουργίας 155MHz, ενώ για την ίδια µικροσυσκευή 

η πτώση στο πλάτος είναι της τάξης 0,18 dB. Στην περίπτωση που δεν 

πραγµατοποιηθεί σχηµατισµός διπλοστιβάδας, η φάση και το πλάτος µειώνονται 

συνεχώς χωρίς να παρατηρηθεί καθόλου η προηγούµενη ανάκαµψη , κάτι που είναι 

χαρακτηριστικό του σχηµατισµού στιβάδας λιποσωµάτων (∆ιαγράµµατα 3,4). Όταν 

σχηµατιστεί στιβάδα λιποσωµάτων, η πτώση στη φάση, σε µικροσυσκευή µε 

συχνότητα λειτουργίας 155MHz, είναι της τάξης των 8 deg, και η πτώση στο πλάτος 
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είναι της τάξης των 1,8 dB. Έτσι, από τις λαµβανόµενες ακουστικές µετρήσεις και το 

πρότυπο που δίνουν σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι δυνατή η κατανόηση 

σχηµατισµού λιπιδικής διπλοστιβάδας ή στιβάδας λιποσωµάτων . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∆ιάγραµµα 3: Σύγκριση αποκρίσεως πλάτους διπλοστιβάδας λιπιδίων και στιβάδας 

λιποσωµάτων. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

∆ιάγραµµα 4: Σύγκριση αποκρίσεως φάσης διπλοστιβάδας λιπιδίων και στιβάδας 

λιποσωµάτων. 

Aπόκριση του πλάτους κατά την εναπόθεση λιπιδίων σε 
µικροσυσκευή µε συχνότητα λειτουργίας 155MHz
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4.2.2. Επίδραση της Συχνότητας στην Ευαισθησία της Μικροσυσκευής κατά τον 

          Σχηµατισµό ΥΛ∆  
 

 Οι µικροσυσκευές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, είχαν 

συχνότητες λειτουργίας 110MHz και 155MHz. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

ευαισθησία της µικροσυσκευής εξαρτάται από την συχνότητα λειτουργίας της. Όσο 

αυξάνεται η συχνότητα λειτουργίας τόσο αυξάνεται και η ευαισθησία της 

µικροσυσκευής. Συγκεκριµένα, όταν εναποτεθούν τα ίδια λιπίδια (egg PC) σε 

µικροσυσκευές µε συχνότητες λειτουργίας 110MHz και 155MHz παρατηρείται 

πτώση στη φάση 1 deg και 5,5 deg αντίστοιχα, ενώ στο πλάτος παρατηρείται πτώση 

0,01 dB και 0,19 dB αντίστοιχα (∆ιαγράµµατα 5,6). Εποµένως, οι µικροσυσκευές µε 

συχνότητα λειτουργίας 155MHz είναι 5 φορές πιο ευαίσθητες στη φάση και 10 φορές 

πιο ευαίσθητες στο πλάτος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα 5: Σύγκριση αποκρίσεως φάσης σε µικροσυσκευές µε συχνότητες λειτουργίας 

110MHz και 155MHz. 
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∆ιάγραµµα 6: Σύγκριση αποκρίσεως πλάτους σε µικροσυσκευές µε συχνότητες λειτουργίας 

110MHz και 155MHz. 

 

 Εποµένως, λόγω της υψηλής ευαισθησίας εκλέχθηκε ο βιοαισθητήρας Love 

wave µε συχνότητα λειτουργίας 155MHz, για τα υπόλοιπα πειράµατα. 

 

4.2.3. Σύγκριση Ακουστικής Απόκρισης ∆ιπλοστιβάδας Λιπιδίων µε                              

∆ιαφορετικές Συγκεντρώσεις Χοληστερόλης 

  

 Έχει δειχθεί ότι η προσθήκη µέχρι 40% συγκέντρωσης χοληστερόλης σε 

µονοστιβάδα λιπιδίων, προκαλεί αύξηση της πυκνότητας των λιπιδίων, ενώ η 

προσθήκη µεγαλύτερων συγκεντρώσεων χοληστερόλης δεν µεταβάλει περισσότερο 

την πυκνότητα των λιπιδίων (McConnell, 2003). Για τη µελέτη της επίδρασης της 

χοληστερόλης σε διπλοστιβάδα λιπιδίων πραγµατοποιήθηκαν ακουστικά πειράµατα. 

Στο ∆ιάγραµµα 7 φαίνεται η απόκριση της φάσης, σε µικροσυσκευή µε συχνότητα 

λειτουργίας 155MHz, όταν εναποτίθενται στην επιφάνεια της λιποσώµατα POPC µε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις χοληστερόλης.  
 

 

Απόκριση του πλάτους σε µικροσυσκευές µε διαφορετικές 
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∆ιάγραµµα 7: Απόκριση της φάσης στη δηµιουργία ΥΛ∆ µε διαφορετικές συγκεντρώσεις 

χοληστερόλης. 

 

 Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα (8) απεικονίζεται η µεταβολή στη φάση κατά την 

προσθήκη POPC λιποσωµάτων  µε διαφορετικές συγκεντρώσεις χοληστερόλης. Με 

τον όρο µεταβολή φάσης, εννοείται η µεταβολή στη φάση από το σηµείο στο οποίο 

αρχίζει η εναπόθεση των λιποσωµάτων στην επιφάνεια της µικροσυσκευής, µέχρι το 

σηµείο στο οποίο δηµιουργείται διπλοστιβάδα λιπιδίων και σταθεροποιείται το 

ακουστικό σήµα.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 8: Μεταβολή της φάσης, σε µικροσυσκευή µε συχνότητα λειτουργίας 

155MHz. 
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 Από τα παραπάνω διαγράµµατα σε χαµηλές συγκεντρώσεις χοληστερόλης σε 

λιπιδικές διπλοστιβάδες παρατηρείται µικρότερη πτώση της φάσης από ότι σε 

υψηλότερες, στις οποίες εµφανίζεται ένα πλατό. Όπως, έχει ήδη αναφερθεί η 

µεταβολή της φάσης του ακουστικού κύµατος έχει κυρίως σχέση µε µεταβολές της 

µάζας στη µεσεπιφάνεια στερεού-υγρού. Σε συγκεντρώσεις χοληστερόλης 

µεγαλύτερες από 30% δεν παρατηρείται µεταβολή στη φάση του ακουστικού 

κύµατος και επίσης δεν παρατηρείται µεταβολή στην πυκνότητα των λιπιδίων 

(McConnell, 2003). Εποµένως, οι µεταβολές στη φάση είναι ενδεικτικές της µάζας.  

  

4.3. Μετρήσεις Φθορισµού 
 

 Για την επιβεβαίωση του σχηµατισµού ΥΛ∆ χρησιµοποιείται και το 

µικροσκόπιο φθορισµού µε τη µέθοδο της ανάνηψης φθορισµού µετά από 

φωτολεύκανση. Μετά το τέλος των ακουστικών πειραµάτων, η µικροσυσκευή 

τοποθετείται σε αντικειµενοφόρο πλάκα, προσέχοντας πάντα να υπάρχει υγρό στην 

επιφάνειας της, γιατί αλλιώς η διπλοστιβάδα λιπιδίων ή η στιβάδα λιποσωµάτων, που 

σχηµατίστηκε, θα καταστραφεί. Κατόπιν, στην επιφάνεια της µικροσυσκευής 

τοποθετείται µία καλυπτρίδα, για την περαιτέρω παρατήρησή της µέσω ανάνηψης 

φθορισµού µετά από φωτολεύκανση. Εάν, δεν παρατηρηθεί ανάνηψη φθορισµού 

µετά από φωτολεύκανση, τότε στην επιφάνεια βρίσκεται στιβάδα λιποσωµάτων 

(Εικόνα 29). Σε αντίθετη περίπτωση, στην επιφάνεια έχει σχηµατιστεί διπλοστιβάδα 

λιπιδίων (Εικόνα 30).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Μη ανάνηψη φθορισµού µετά από φωτολεύκανση, άρα ύπαρξη στιβάδας 

λιποσωµάτων. 



 52

 

 
  

   
Εικόνα 30: Ανάνηψη φθορισµού µετά από φωτολεύκανση, άρα ύπαρξη διπλοστιβάδας 

λιπιδίων. 

 

 Στην Εικόνα 31 απεικονίζονται µετρήσεις φθορισµού σε επιφάνειες 

µικροσυσκευών, στις οποίες έχουν σχηµατιστεί διπλοστιβάδες POPC λιπιδίων µε 1% 

φθορίζοντα λιπίδια φωσφατιδυλοχολίνης (NBD lipids) και διαφορετικές 

συγκεντρώσεις χοληστερόλης. Αυτό που παρατηρείται από την εικόνα αυτή, είναι ότι 

µε αύξηση της συγκέντρωσης της χοληστερόλης στις διπλοστιβάδες λιπιδίων, 

µειώνεται η πλευρική τους διάχυση.  Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις χοληστερόλης, η 

ανάνηψη φθορισµού είναι µικρότερη, εφόσον η ένταση φωτός της περιοχής, η οποία 

φωτολευκένεται, είναι µικρότερη. Εποµένως, τα φθορίζοντα λιπίδια κινούνται µε 

µικρότερη ταχύτητα στον ίδιο χρόνο. 
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α) POPC λιπίδια  

 

 
 

 η                               
β) POPC λιπίδια  

    µε 10% χοληστερόλη 

 

                 
γ) POPC λιπίδια  

    µε 20% χοληστερόλη 

  

 
 

δ) POPC λιπίδια  

    µε 30% χοληστερόλη 
 

 
 

ε) POPC λιπίδια  

    µε 40% χοληστερόλη 
 
Εικόνα 31: Ανάνηψη φθορισµού µετά από φωτολεύκανση σε διπλοστιβάδα POPC λιπιδίων, 

η οποία περιέχει διαφορετικές συγκεντρώσεις χοληστερόλης. 
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4.4. Υπολογισµός Πλευρικής ∆ιάχυσης Λιπιδίων 
 

 Για τον υπολογισµό της πλευρικής διάχυσης των φθοριζόντων λιπιδίων 

χρησιµοποιήθηκαν οι εικόνες της ανάνηψης φθορισµού µετά από φωτολεύκανση, από 

το µικροσκόπιο φθορισµού. Η µέση απόσταση, που ταξιδεύει ένα λιπίδιο, δίνεται από 

τη σχέση: x = (4Dt)1/2 (1), όπου D = 1,8 x 10-8 cm2/s (µετρηµένο µε ESR, σελ. 8), και 

t = 600s. Οπότε x = 66 µm. Σε ένα πείραµα FRAP, αρχικά τα φθορίζοντα λιπίδια µιας 

περιοχής µε ακτίνα α καταστρέφονται από τη διαρκεί έκθεσή τους στη δέσµη του 

UV-φωτός. Κατά τη διάρκεια της ανάνηψης, τα ‘σβησµένα’ λιπίδια κινούνται σε µία 

απόσταση x, που δίνεται από τη σχέση (1), έτσι ώστε να κατανεµηθούν οµοιόµορφα 

σε µία κυκλική περιοχή διαµέτρου b, όπου b=α+x (Εικόνα 32). Εποµένως, η ένταση 

της αρχικής περιοχής, µετά την ανάνηψη, θα είναι µικρότερη από την αρχική, αφού 

θα περιέχει και ένα ποσοστό ‘σβησµένων’ λιπιδίων.   

 
Εικόνα 32: Σχηµατική αναπαράσταση περιοχής λιπιδίων, ακτίνας α, πριν την έκθεση τους σε 

δέσµη UV-φωτός. 

 

 Το ποσοστό ‘σβησµένων’ λιπιδίων δίνεται από τη παρακάτω σχέση:  

1-It/I0=πα2/πb2 (2), 

όπου It είναι η ένταση των λιπιδίων της περιοχής α µετά από χρόνο t από την έκθεση 

τους σε UV φως και I0 είναι η αρχική ένταση φωτός της περιοχής α. Λύνοντας την 

εξίσωση (2) ως προς x, x=[α2/(1-Ιt/I0)]1/2 και γνωρίζοντας τη σχέση (1) είναι εύκολο 

να βρεθεί η σταθερά πλευρικής διάχυσης D=x2/4t (3). 

 Για την εύρεση της πλευρικής διάχυσης των λιπιδίων χρησιµοποιήθηκαν τρεις 

εικόνες από την κάθε περιοχή: µία εικόνα της περιοχής πριν τη φωτολεύκανση 

(prebleach), µία εικόνα 30 δευτερόλεπτα µετά την έκθεση της περιοχής στο UV φως 

(bleach) και µία εικόνα 15 λεπτά µετά, κατά τη διάρκεια των οποίων το διάφραγµα 

 

α 

x 
b 

λιπίδιο 
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του µικροσκοπίου ήταν κλειστό και η περιοχή στο σκοτάδι (recovery). Έπειτα, έγινε 

κοινή γραφική παράσταση των excel αρχείων των εικόνων αυτών (∆ιάγραµµα 9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 9: Γραφική παράσταση της έντασης σε συνάρτηση µε την απόσταση, µετά από 

ανάλυση εικόνων ανάνηψης φθορισµού µετά από φωτολεύκανση, µέσω του προγράµµατος 

Image J. 

  

 Το παραπάνω διάγραµµα χρησιµοποιήθηκε για την εύρεση της έντασης στα 

διάφορα στάδια της ανάνηψης φθορισµού µετά από φωτολεύκανση και για την 

εύρεση του µήκους της περιοχής, η οποία είχε αναλυθεί. Γνωρίζοντας αυτές τις τιµές 

και χρησιµοποιώντας την εξίσωση 3 βρίσκεται ο συντελεστής πλευρικής διάχυσης. 

 Στο διάγραµµα 10 απεικονίζεται ο συντελεστής πλευρικής διάχυσης 

διπλοστιβάδας POPC λιπιδίων, µε 1% φθορίζοντα λιπίδια (NBD), σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις χοληστερόλης. 
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∆ιάγραµµα 10: Εξάρτηση του συντελεστή πλευρικής διάχυσης από την συγκέντρωση της 

χοληστερόλης στη λιπιδική διπλοστιβάδα. 

  

 Σε πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε λιπιδικές διπλοστιβάδες µε POPC 

λιπίδια, τα οποία είχαν σχηµατιστεί µε την µέθοδο του Mueller (σελ. 9) βρέθηκε ότι ο 

συντελεστής D ήταν της τάξης των 12,9 * 10-8 cm2/sec (Ladha, 1996), µεγαλύτερος 

από αυτόν που βρέθηκε στην παρούσα εργασία, D = 0,46* 10-8 cm2/sec. Αυτή η 

διαφορά πιθανά να οφείλεται στο ότι οι διπλοστιβάδες που χρησιµοποιήθηκαν στη 

παρούσα µελέτη είναι υποστηριζόµενες.     

 Από το παραπάνω διάγραµµα είναι εµφανές ότι ο συντελεστής πλευρικής 

διάχυσης, D, µειώνεται µε την αύξηση του ποσοστού της χοληστερόλης στην λιπιδική 

διπλοστιβάδα. Σε ποσοστό 40% χοληστερόλης, ο συντελεστής πλευρικής διάχυσης 

µειώνεται κατά 90% από την αρχική τιµή που είχε, όταν στην λιπιδική διπλοστιβάδα 

δεν υπήρχε χοληστερόλη. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα πειράµατα των 

Crane και Tamm, οι οποίοι βρήκαν 70% µείωση του συντελεστή D, σε ποσοστό 50% 

χοληστερόλης σε µελέτες που έγιναν µε υποστηριζόµενες λιπιδικές διπλοστιβάδες, οι 

οποίες είχαν σχηµατιστεί µε την Langmuir-Blodgett µέθοδο (Crane and Tamm, 

2004).  

 Εποµένως, µε αύξηση της χοληστερόλης οι διπλοστιβάδες χάνουν τη 

ρευστότητα τους. Όταν το ποσοστό της χοληστερόλης στις λιπιδικές διπλοδτιβάδες 

αυξάνεται (µέχρι 45%) σχηµατίζονται περιοχές πλούσιες σε χοληστερόλη (Almeida, 
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2003). Άρα, η µείωση του συντελεστή D µε αύξηση του ποσοστού της χοληστερόλης 

είναι αναµενόµενη. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εύρεση και ο χαρακτηρισµός 

κατάλληλης επιφάνειας ακουστικού βιοαισθητήρα για τον σχηµατισµό 

υποστηριζόµενης λιπιδικής διπλοστιβάδας (ΥΛ∆) και ο υπολογισµός του συντελεστή 

πλευρικής διάχυσης των λιπιδίων που την αποτελούν. Από την πειραµατική 

προσέγγιση που έγινε στο θέµα αυτό και περιγράφηκε αναλυτικά στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, προκύπτουν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

 Για τον σχηµατισµό ΥΛ∆ απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η επιφάνεια της 

ακουστικής µικροσυσκευής να είναι λεία και υδρόφιλη. Για την επίτευξη 

υδρόφιλης επιφάνειας εναποτέθηκε λεπτό στρώµα PDMS στην επιφάνεια της 

µικροσυσκευής. Μετά από χάραξη µε χηµεία πλάσµατος, όταν το αέριο του 

πλάσµατος ήταν ο ατµοσφαιρικός αέρας, η επιφάνεια είχε µικρή τραχύτητα της 

τάξης των 0,39 ± 0,06 nm και µεγάλη υδροφιλικότητα. Οι κατάλληλες συνθήκες 

ήταν ένα λεπτό χάραξη σε 600mbar πίεση. 

  Η µεταβολή της φάσης και του πλάτους του ακουστικού κύµατος σε 

συνάρτηση µε το χρόνο, έδωσε ξεκάθαρη και αξιόπιστη πληροφορία για τον 

διαχωρισµό µεταξύ σχηµατισµού ΥΛ∆ και στιβάδας λιποσωµάτων.  

  Τα ακουστικά πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε egg PC λιπίδια είχαν 

µεγάλη επαναληψιµότητα. H πτώση της φάσης του ακουστικού κύµατος (net 

change) κατά τη δηµιουργία λιπιδικής διπλοστιβάδας ήταν  5,3 ± 0,4 deg.  

 Από τα ακουστικά πειράµατα, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν µε POPC 

λιποσώµατα που περιείχαν διαφορετικές συγκεντρώσεις χοληστερόλης, βρέθηκε 

ότι σε χαµηλές συγκεντρώσεις χοληστερόλης, παρατηρείται µικρότερη πτώση της 

φάσης από ότι σε υψηλότερες, στις οποίες εµφανίζεται ένα πλατό.   

  Τα ακουστικά πειράµατα επιβεβαιώθηκαν µε πειράµατα στο µικροσκόπιο 

φθορισµού. Μέσω της ανάνηψης φθορισµού µετά από φωτολεύκανση, εκτός από 

την ύπαρξη λιπιδικής διπλοστιβάδας, έγινε λήψη φωτογραφιών για τον 

υπολογισµό της πλευρικής διάχυσης των λιπιδίων. 

   Με την επεξεργασία των παραπάνω φωτογραφιών µε το πρόγραµµα Image J, 

υπολογίστηκε ότι ο συντελεστής πλευρικής διάχυσης για τα POPC λιπίδια είναι  
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D=(0,46±0,17)* 10-8 cm2/sec. Επίσης, βρέθηκε ότι µε αύξηση της συγκέντρωσης 

της χοληστερόλης στα λιποσώµατα, υπάρχει αναλογική µείωση του συντελεστή 

πλευρικής διάχυσης.  

 

 Από όλα τα παραπάνω φαίνεται πως ο ακουστικός βιοαισθητήρας Love wave 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την ανάπτυξη µεµβρανικών µοντέλων. Με 

δεδοµένο τον πλήρη χαρακτηρισµό της επιφάνειας της µικροσυσκευής, στην  οποία 

εναποτίθενται τα λιποσώµατα και την µελέτη των ιδιοτήτων των ΥΛ∆, οι 

διπλοστιβάδες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µελέτη πρόσδεσης 

πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Επίσης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί συγκριτική εξέταση 

του συντελεστή πλευρικής διάχυσης λιπιδίων µε διαφορετικές ιδιότητες, όπως 

φορτίο, προέλευση και µορφολογία.  
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